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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

egy európai, határokon átnyúló együttműködési csoportosulás (GECT) létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletet érintő javaslatról
(COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

Az Európai Parlament,

- tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0496)1, 

- tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, és 159. cikkének (3) 
albekezdésére, mely alapján a javaslatot a Bizottság az Parlamenthez benyújtotta (C6-
0091/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Területfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

1. módosítás
Cím

egy európai, határokon átnyúló 
együttműködési csoportosulás (GECT)
létrehozásáról

egy európai területi együttműködési 
csoportosulás (GECT) létrehozásáról

Indoklás

A strukturális alapokról szóló általános rendelkezés harmadik, új célkitűzésként a területi 
együttműködést jelöli meg, amely három szinten valósul meg: határmenti, nemzetek közötti és 
régiók közötti szinten. Így a terminológia következetességének megőrzése érdekében 

  
1 Még nem jelent meg a HL-ben.
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indokoltnak tartjuk módosítani azt a tartalmat, amelyre a GECT rövidítés utal.

2. módosítás
Mivel 1

(1) A szerződés 159. cikke harmadik 
bekezdése meghatározza, hogy a szóban forgó 
cikk első bekezdésében említett alapokon 
kívül, a szerződésben meghatározott 
gazdasági és szociális kohézió megvalósítása 
érdekében specifikus cselekvési programokat 
lehet meghatározni. A Közösség egészének 
összehangolt fejlődése és a gazdasági, 
szociális és területi kohézió erősítése egyben 
feltételezi a határokon átnyúló
együttműködés erősítését is. E célból 
helyénvaló meghozni azokat az 
intézkedéseket, melyek javítják a határokon 
átnyúló együttműködés keretében végzett 
tevékenységek kivitelezési feltételeit.

(1) A szerződés 159. cikke harmadik 
bekezdése meghatározza, hogy a szóban forgó 
cikk első bekezdésében említett alapokon 
kívül, a szerződésben meghatározott 
gazdasági és szociális kohézió megvalósítása 
érdekében specifikus cselekvési programokat 
lehet meghatározni. A Közösség egészének 
összehangolt fejlődése és a gazdasági, 
szociális és területi kohézió erősítése egyben 
feltételezi a területi együttműködés erősítését 
is. E célból helyénvaló meghozni azokat az 
intézkedéseket, melyek javítják a területi
együttműködés keretében végzett 
tevékenységek kivitelezési feltételeit.

Indoklás

Indokoltnak tartjuk a "határokon átnyúló együttműködés" kifejezést a "területi 
együttműködés" kifejezéssel helyettesíteni a rendelet valamennyi pontjában, ahol az első 
kifejezést a második értelmében használják.

3. módosítás
Mivel 2

(2) Figyelembe véve azokat a nemzeti 
jogszabályi keretek és eljárásrend eltéréseiből 
fakadó komoly nehézségeket, amelyekkel a 
tagállamok, különösen is a régiók és a helyi 
önkormányzatok szembetalálják magukat a 
határokon átnyúló, a nemzetek és régiók 
közötti együttműködési programok 
megvalósítása és irányítása során, 
szükségesnek tartjuk olyan intézkedések 
bevezetését, melyek enyhítik e nehézségeket.

(2) Figyelembe véve azokat a nemzeti 
jogszabályi keretek és eljárásrend eltéréseiből 
fakadó komoly nehézségeket, amelyekkel a 
tagállamok, különösen is a régiók és a helyi 
önkormányzatok szembetalálják magukat a 
határmenti, a nemzetek és régiók közötti 
együttműködési programok megvalósítása és 
irányítása során, szükségesnek tartjuk olyan 
intézkedések bevezetését, melyek enyhítik e 
nehézségeket.

Indoklás
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Indokoltnak tartjuk a "határokon átnyúló együttműködés" kifejezést a "határmenti 
együttműködés" kifejezéssel helyettesíteni a rendelet valamennyi pontjában, ahol az első 
kifejezést a második értelmében használják.

4. módosítás
Mivel 3

(3) Különösen figyelembe véve a bővítés 
következményeképpen a Közösség 
szárazföldi és tengeri határai számának 
növekedését, szükséges ösztönözni a 
Közösségen belül, a határokon átnyúló, a 
nemzetek, valamint a régiók közötti 
együttműködés erősítését.

(3) Különösen figyelembe véve a bővítés 
következményeképpen a Közösség 
szárazföldi és tengeri határai számának 
növekedését, szükséges ösztönözni a 
Közösségen belül, a határmenti, a nemzetek, 
valamint a régiók közötti együttműködés 
erősítését.

Indoklás

Lásd a 3. módosítás indoklását.

5. módosítás
Mivel 6

(6) Ugyancsak szükséges megkönnyíteni, és 
figyelemmel kísérni a Közösségi támogatások 
nélkül megvalósuló határokon átnyúló
együttműködési programokat.

(6) Ugyancsak szükséges megkönnyíteni, és 
figyelemmel kísérni a Közösségi támogatások 
nélkül megvalósuló területi együttműködési 
programokat.

Indoklás

Lásd a 2. módosítás indoklását.

6. módosítás
Mivel 7

(7) A határokon átnyúló együttműködést 
hátráltató akadályok elhárítása érdekében, 
szükséges egy olyan közösségi szintű 
együttműködési eszköz létrehozása, amely 
lehetővé teszi a Közösség területén jogi 

(7) A területi együttműködést hátráltató 
akadályok elhárítása érdekében, szükséges 
egy olyan közösségi szintű együttműködési 
eszköz létrehozása, amely lehetővé teszi a 
Közösség területén jogi személyiséggel 
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személyiséggel felruházott együttműködési 
csoportosulások, név szerint „európai 
határokon átnyúló együttműködési 
csoportosulások” (GECT) létrehozását. A 
GECT-hez történő csatlakozásnak 
fakultatívnak kéne lennie.

felruházott együttműködési csoportosulások, 
név szerint „európai területi együttműködési 
csoportosulások” (GECT) létrehozását. A 
GECT-hez történő csatlakozás fakultatív.

Indoklás

Lásd a 2. módosítás indoklását.

7. módosítás
Mivel 7 bis (új)

(7 bis) A tagállamok és/vagy regionális és 
helyi közösségek között létrejött, határmenti, 
régiók közötti vagy nemzetek feletti 
együttműködésről szóló kétoldalú 
megállapodások továbbra is alkalmazhatók.

Indoklás

A kormányközi megállapodások, pl. a karlsruhe-i megállapodások alapjául szolgáló jogi 
rendelkezések alkalmazási köre nem szűkülhet a rendelet hatályba lépésével.

8. módosítás
Mivel 9

(9) A GECT feladat- és hatáskörét a tagoknak 
kell megállapítaniuk egy európai határokon 
átnyúló együttműködési egyezményben, a 
továbbiakban: egyezményben.

(9) A GECT feladat- és hatáskörét a tagoknak 
kell megállapítaniuk egy európai területi
együttműködési egyezményben, a 
továbbiakban: egyezményben.

Indoklás

Lásd a 2. módosítás indoklását.

9. módosítás
Mivel 10
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(10) A tagok eldönthetik, hogy a GECT-t 
mint önálló jogalanyt hozzák létre vagy 
feladatkörével a tagok egyikét bízzák meg.

(10) A tagok a GECT-t mint önálló jogalanyt 
hozzák létre vagy feladatkörével a tagok 
egyikét bízzák meg.

10. módosítás
Mivel 11

(11) A GECT-nek egyrészt összhangban 
az…./…/EK rendelettel és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról szóló 
…./…/EK rendelettel, a Közösség által, 
különösen a strukturális alapok keretében 
társfinanszírozott, határokon átnyúló
együttműködési programok, valamint a 
nemzetek és a régiók közötti együttműködési 
programok megvalósításában kellene 
közreműködnie, másrészt a tagállamok, 
illetve régióik és helyi közösségeik egyéni 
kezdeményezésére, közösségi támogatás 
nélkül tervezett határokon átnyúló
együttműködések kivitelezésében.

(11) A GECT-nek egyrészt összhangban 
az…./…/EK rendelettel és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról szóló 
…./…/EK rendelettel, a Közösség által, 
különösen a strukturális alapok keretében 
társfinanszírozott, határmenti
együttműködési programok, valamint a 
nemzetek és a régiók közötti együttműködési 
programok megvalósításában kellene 
közreműködnie, másrészt a tagállamok, 
és/vagy a régiók és/vagy a helyi 
önkormányzatok egyéni kezdeményezésére, 
közösségi támogatás nélkül tervezett területi
együttműködések kivitelezésében.

11. módosítás
Mivel 13

(13) Helyénvaló pontosítani, hogy azok a 
jogosítványok, amelyeket a regionális vagy 
helyi közösség közhatalomként gyakorol, 
különös tekintettel a rendőrségi és a 
jogszabályi eszközökre, nem képezhetik 
egyezmény tárgyát.

(13) Helyénvaló pontosítani, hogy azok a 
jogosítványok, amelyeket a regionális vagy 
helyi önkormányzat közhatalomként 
gyakorol, különös tekintettel a rendőrségi és a 
jogszabályi eszközökre, nem képezhetik 
egyezmény tárgyát.

12. módosítás
Mivel 15

(15) Mivel a határokon átnyúló
együttműködés feltételeit, amelyek ezen 
rendeletben meghatározásra kerültek, a 
tagállamok nem tudják hathatós módon 
megteremteni, hisz azok közösségi szinten 

(15) Mivel a területi együttműködés 
feltételeit, amelyek ezen rendeletben 
meghatározásra kerültek, a tagállamok nem 
tudják hathatós módon megteremteni, hisz 
azok közösségi szinten jobban biztosíthatók, a 
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jobban biztosíthatók, a Közösség a szerződés 
5. cikkében említett szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket hozhat. A fent 
említett cikk által meghatározott arányosság 
elvével összhangban, ez a rendelet a 
tagállamok alkotmányos rendjét tiszteletben 
tartva nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez 
szükséges és elégséges kereteket, mivel a 
GECT-hez történő csatlakozás önkéntes,

Közösség a szerződés 5. cikkében említett 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket hozhat. A fent említett cikk 
által meghatározott arányosság elvével 
összhangban, ez a rendelet a tagállamok
alkotmányos rendjét tiszteletben tartva nem 
lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges és 
elégséges kereteket, mivel a GECT-hez 
történő csatlakozás önkéntes,

Indoklás

Lásd a 2. módosítás indoklását.

13. módosítás
1. cikk, cím

Európai Határokon Átnyúló Együttműködési 
Csoportosulás

Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás

Indoklás

Lásd az 1. módosítás indoklását.

14. módosítás
1. cikk, (1) bekezdés

1. E rendeletben meghatározott feltételekkel 
és módok szerint a Közösség területén egy 
együttműködési csoportosulást lehet 
létrehozni, európai határokon átnyúló
együttműködési csoportosulás formájában, a 
továbbiakban: GECT.

1. E rendeletben meghatározott feltételekkel 
és módok szerint a Közösség területén egy 
együttműködési csoportosulást lehet 
létrehozni, európai területi együttműködési 
csoportosulás formájában, a továbbiakban: 
GECT.

Indoklás

Lásd a 2. módosítás indoklását.

15. módosítás
1. cikk, (3) bekezdés



PR\562250HU.doc 11/24 PE 357.502v01-00

Külső fordítás

HU

3. A GECT célja, hogy megkönnyítse és 
segítse a tagállamok, valamint a regionális és 
helyi önkormányzatok határokon átnyúló
együttműködését a gazdasági, szociális és 
területi kohézió erősítése érdekében.

3. A GECT célja, hogy megkönnyítse és 
segítse a tagállamok, valamint a regionális és 
helyi önkormányzatok határmenti 
együttműködését a gazdasági, szociális és 
területi kohézió erősítése érdekében.

Indoklás

Lásd a 3. módosítás indoklását.

16. módosítás
1. cikk, (3) bis bekezdés (új)

(3bis) Annak a tagállamnak, amelynek 
jogrendszerét alkalmazandónak ismerik el, 
rendelkeznie kell ellenőrzési joggal a GECT 
állami, nemzeti, vagy közösségi 
pénzeszközeinek kezelése felett.
Az a tagállam, amelynek jogrendszerét 
alkalmazandónak ismerik el, tájékoztatja a 
többi egyezményben érintett tagállamot 
minden elvégzett ellenőrzés eredményéről.

Indoklás

Fontos, hogy világos és átlátható módon definiáljuk a GECT tevékenységének ellenőrzési 
rendszerét, figyelembe véve, hogy a GECT-t különböző tagállamokból származó egységek 
alkotják, és hogy a GECT mint csoportosulás, tevékenységeit az egyik tagállam jogrendszere 
alapján végzi, és ugyanannak az államnak az ellenőrzése alá tartozik. Biztosítandó, hogy az 
információk a többi tagállamhoz is eljutnak, be kell vezetni azt a szabályt, mely szerint a 
GECT-ben érintett tagállamokat tájékoztatni kell az elvégzett ellenőrzések eredményeiről.

17. módosítás
2. cikk, (1) bekezdés

1. A GECT tagállamokból, regionális és helyi 
közösségekből vagy más helyi 
közintézményből, a továbbiakban: tagokból 
állhat.

1. A GECT tagállamokból és/vagy regionális 
és helyi közösségekből és/vagy más helyi 
közületi jogalanyokból, a továbbiakban: 
tagokból állhat.
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Indoklás

Természeténél fogva a területi együttműködésnek nyitottnak kell lennie a régiók és a helyi 
önkormányzatok irányában a tagállamok bevonása nélkül is.
Egy másik, az előadó véleményét alátámasztó érv, hogy a nemzetközi megállapodás 
megszületéséhez a tagállamoknak nem kell feltétlenül az európai rendeletre hivatkozniuk.

18. módosítás
2. cikk, (3) bekezdés

3. A tagok dönthetnek úgy, hogy a GECT-t 
mint önálló jogalanyt hozzák létre vagy 
feladatkörével a tagok egyikét bízzák meg.

3. A tagok a GECT-t mint önálló jogalanyt 
hozzák létre vagy feladatkörével a tagok 
egyikét bízzák meg.

Indoklás

A rendelkezés jelen formájában azt sugallja, hogy a tagok a megjelölt két szervezeti formán 
túl egyéb keretet is választhatnak a GECT tevékenységének. Ezért szükséges pontosítani a 2. 
cikk (3) bekezdésének szövegét, törölvén a "dönthetnek úgy, hogy " fordulatot.

19. módosítás
3. cikk, cím

Hatáskör Feladatok és hatáskör

Indoklás

Ebben a cikkben a GECT hatásköre mellett a csoportosulás feladatai is meghatározásra 
kerülnek.

20. módosítás
3. cikk, (1) bekezdés

1. A GECT végrehajtja azokat a feladatokat, 
amelyeket e rendelettel összhangban a tagok a 
hatáskörébe utalnak. Hatásköreit a tagok által 
megkötött európai határokon átnyúló
együttműködési szerződés, a továbbiakban: 
szerződés állapítja meg, a 4. cikk alapján.

1. A GECT végrehajtja azokat a feladatokat, 
amelyeket e rendelettel összhangban a tagok a 
hatáskörébe utalnak. Hatásköreit a tagok által 
megkötött európai területi együttműködési 
szerződés, a továbbiakban: szerződés állapítja 
meg, a 4. cikk alapján.



PR\562250HU.doc 13/24 PE 357.502v01-00

Külső fordítás

HU

Indoklás

Lásd a 2. módosítás indoklását.

21. módosítás
3. cikk, (2)

2. Feladatkörében, a GECT a tagok nevében 
és számára jár el. Ezért a GECT a nemzeti 
törvények által a jogi személyek esetében 
elismert jogképességgel rendelkezik.

2. A GECT a rá bízott feladatok körében jár 
el, ezek végrehajtásával pedig megbízhatja 
bármelyik tagot.

Indoklás

A GECT jogi személyiséggel felruházott jogalany, így saját nevében hajtja végre a rá bízott 
feladatokat, és vállalja az ezzel járó felelősséget és kockázatokat. (Természetes módon 
feltételezzük, hogy a GECT az őt alkotó tagok érdekében jár el, de jogi értelemben nincs 
közöttük semmilyen kötelék. A GECT mint jogi személy jogképességgel rendelkezik, ami a jogi 
személyiség egyik velejáró jellemzője). A GECT közvetlenül is végrehajthatja a rá (mint 
csoportosulásra) bízott feladatokat, illetve ezek végrehajtásával bármelyik tagját is 
megbízhatja.

22. módosítás
3. cikk, (3) bekezdés

3. A GECT-et meg lehet bízni egyrészt a 
Közösség által, különösen a strukturális 
alapok keretében társfinanszírozott, 
határokon átnyúló együttműködési 
programok végrehajtásával, másrészt minden 
egyéb közösségi támogatással vagy anélkül 
működő határokon átnyúló együttműködési 
programok megvalósításával.

3. A GECT-et meg lehet bízni egyrészt a 
Közösség által, különösen a strukturális 
alapok keretében társfinanszírozott, területi
együttműködési programok végrehajtásával, 
másrészt minden egyéb közösségi 
támogatással vagy anélkül működő határokon 
átnyúló együttműködési programok 
megvalósításával.

Indoklás

Lásd a 2. módosítás indoklását.

23. módosítás



PE 357.502v01-00

Külső fordítás 14/24 PR\562250HU.doc

HU

3. cikk, (3) bekezdés második fele

A GECT felállásánál fogva a tagok, valamint 
a tagállamok pénzügyi felelősséggel nem 
tartoznak sem a közösségi, sem pedig a 
nemzeti alapok kezeléséért.

A GECT felállásánál fogva a tagokat, 
valamint a tagállamokat pénzügyi felelősség 
nem terheli, mivel a GECT közösségi és 
nemzeti alapokat vesz igénybe.

24. módosítás
4. cikk, cím

Európai Határokon Átnyúló Együttműködési 
Szerződés

Az Európai Területi Együttműködési
Csoportosulásról szóló Szerződés

25. módosítás
4. cikk, (1) bekezdés

1. A GECT egésze szerződés tárgyát képezi. 1. A GECT a tagjai által létrehozott 
szerződés tárgyát képezi.

26. módosítás
4. cikk, (2) bekezdés

2. A szerződés meghatározza a GECT 
feladatkörét, működési időtartamát és 
felszámolásának feltételeit.

2. A szerződés meghatározza mindenek előtt 
a GECT működési elveit, feladatait, 
fennállásának időtartamát és 
felszámolásának feltételeit.

27. módosítás
4. cikk, (3) bekezdés

3. A szerződés csak a tagok által 
meghatározott határokon átnyúló
együttműködésről rendelkezik.

3. A szerződés csak a tagok által 
meghatározott területi együttműködésről 
rendelkezik.

Indoklás

Lásd a 2. módosítás indoklását.
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28. módosítás
4. cikk, (4) bekezdés

4. A szerződés meghatározza valamennyi tag 
felelősségét a GECT-vel és harmadik 
felekkel szemben.

törölve

Indoklás

A 7. cikk (2) bekezdése rendelkezik az ezzel kapcsolatos tudnivalókról.

29. módosítás
4. cikk, (5) bekezdés

5. A szerződés meghatározza, hogy 
értelmezése és alkalmazása esetén mely jog az 
irányadó. Az alkalmazandó jogrendszer az 
érintett tagországok egyikének jogrendszere. 
A tagországok közötti jogviták esetében 
annak a tagországnak a jogszolgáltatása az 
irányadó, amelynek jogrendszere 
kiválasztásra került.

5. A szerződés meghatározza, hogy 
értelmezése és alkalmazása esetén mely jog az 
irányadó. Az alkalmazandó jogrendszer az 
szerződésben megjelölt tagország 
jogrendszere. A tagországok közötti jogviták 
esetében annak a tagországnak a törvényszéke 
illetékes, amelynek jogrendszere kiválasztásra 
került.

30. módosítás
4. cikk, (6) bekezdés

6. A szerződés az ellenőrzések 
vonatkozásában megállapítja a kölcsönös 
elismerés feltételeit.

törölve

Indoklás

A szöveg pontatlan; a kérdésben innentől fogva nem a szerződés, hanem a rendelet 
rendelkezik. Az 1. cikk (3) bis (új) bekezdését érintő 16. módosító javaslat kitér az 
ellenőrzésekre vonatkozó elismerés kérdésére, ami lehetővé teszi e rendelkezés törlését.

31. módosítás
4. cikk, (6) bis bekezdés (új)
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(6 bis) A GECT-re érvényes jog a tagok által 
kijelölt Állam társulásainak működéséről 
rendelkező jog.

Indoklás

A Bizottság javaslata egyáltalán nem tér ki a GECT bejegyzési eljárására, a bejegyzési 
eljárás ellenőrzési eljárására – arra, hogy a GECT megfelel-e a kijelölt tagállam 
szabályozásának és nemzeti jogának. Ez a rendelkezés márpedig szükséges, ezért a 31. 
módosításban javasoljuk, hogy a GECT bejegyzési eljárása fölött a társaságok bejegyzésére 
vonatkozó szabályozás rendelkezzen, és hogy a bejegyzés helye és a vonatkozó jog kerüljön 
megjelölésre, a GECT tagjainak döntése alapján kijelölt tagállamban érvényes, a szervezetre 
nézve irányadó jogrendszernek megfelelően.

32. módosítás
4. cikk, (7) bekezdés

7. Azokat a feltételeket, amelyek a határokon 
átnyúló együttműködés címén a GECT 
számára engedélyezett közszolgáltatások 
koncessziója vagy átruházása esetében 
alkalmazandók, az alkalmazandó nemzeti 
jogszabályok alapján határozza meg a 
szerződés.

A területi együttműködés címén a 
közszolgáltatások GECT számára történő 
átengedésének vagy átruházásának feltételeit
az alkalmazandó nemzeti jogszabályok 
alapján határozza meg a szerződés.

33. módosítás
4. cikk, (8) bekezdés

8. A szerződésről értesítik valamennyi 
csatlakozó tagot, valamint a tagállamokat.

8. A szerződésről értesítik a GECT-ben 
érdekelt tagállamokat, valamint a Régiók 
Bizottságát.

Indoklás

Nem szükséges a szerződést a tagoknak bemutatni, azonban módosítani kell, mely 
tagállamokról van itt szó: a szerződésben érintettekről. Az is indokoltnak látszik, hogy 
létrehozzunk egy valamennyi Unió területén létrejövő GECT-t felölelő adatbázist, és ennek
végrehajtását a Régiók Bizottságára bízzuk.
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34. módosítás
5. cikk, (2) bekezdés 

2. A GECT alapokmánya az alábbiakkal 
kapcsolatban rendelkezik:

2. A GECT alapokmánya az alábbiakkal 
kapcsolatban rendelkezik:

a) tagjainak listája; a) tagjainak listája;
b) a GECT rendeltetése és feladatköre, 
valamint kapcsolata a tagokkal;

b) a GECT rendeltetése és feladatköre;

c) elnevezés és székhely; c) elnevezés és székhely;
d) szervei és hatáskörük, működése, tagok 
képviselőinek száma a szervekben;

d) szervei, beleértve egy tagok küldötteiből 
álló közgyűlést, és egy végrehajtó bizottságot,
hatáskörük, működése, tagok képviselőinek 
száma a szervekben;
d bis) a GECT képviseletét érintő 
rendelkezések;

e) a GECT határozathozatali mechanizmusa e) a GECT határozathozatali mechanizmusa
f) a munkanyelv vagy munkanyelvek 
meghatározása;

f) a munkanyelv vagy munkanyelvek 
meghatározása;

g) működésének módja, különös tekintettel a 
személyzeti ügyek irányítására, a 
személyfelvétel módjára, az együttműködési 
cselekvési programok stabilitását garantáló 
munkaszerződés természetére;

g) működésének módja, különös tekintettel a 
személyzeti ügyek irányítására, a 
személyfelvétel módjára, az együttműködési 
cselekvési programok stabilitását garantáló 
munkaszerződés természetére;

h) a tagok pénzügyi hozzájárulása, valamint 
az alkalmazandó költségvetési és számviteli 
szabályok;

h) a tagok pénzügyi hozzájárulása, valamint 
az alkalmazandó költségvetési és számviteli 
szabályok;

i) egy független pénzügyi ellenőrzési és külső 
ellenőrzési szerv megbízása.

i) egy független pénzügyi ellenőrzési és külső 
ellenőrzési szerv megbízása.

Indoklás

Minden jogi személyiség a működési elveit szabályozó jognak megfelelően határozza meg a 
saját szerveit. Ezért ésszerűnek tűnik a GECT tagjainak meghagyni a szabadságot, hogy 
szervezeti rendszerük felől döntsenek, azzal az egy fenntartással, hogy minden GECT-nek 
rendelkeznie kell egy valamennyi tagot képviselő közgyűléssel, és egy bizottsággal - vagyis 
egy végrehajtó szervvel, mely egy vagy több tagból áll. A GECT tagjainak hatásköréből 
következnie kellene ugyanakkor a GECT képviseletére vonatkozó rendelkezések 
meghatározásának, vagyis, hogy ki és milyen kérdésben képviselheti a csoportosulást, a 
szerződések aláírásához pl. egy vagy több képviselőre van-e szükség, stb.

35. módosítás
5. cikk, (4) bekezdés

4. Az alapokmány jóváhagyásától kezdődően törölve
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a GECT-nek jogában áll eljárni 
összhangban a 3. cikk (2) bekezdésével.

Indoklás

A 31. módosítás szerint, amely egy új rendelkezést szúr be a 6 bis (új) cikkbe, a GECT 
bejegyzési eljárását a társaságok bejegyzésére vonatkozó jogi rendelkezések szabályozzák. 
Innentől kezdve meg kell erősíteni, hogy a GECT a társaságok bejegyzésére vonatkozó jognak 
megfelelő módon jut jogi személyiséghez és a saját nevében történő eljárás jogához. 
Következésképp, az 5. cikk, (4) bekezdése pontatlan, és törlendő.

36. módosítás
6. cikk, (1), (2) és (3) bekezdések

1. A GECT-et egy igazgató képviseli, aki a 
GECT nevében és számára jár el.

törölve 

2. A GECT a tagok képviselőiből álló 
közgyűlést hozhat létre.
3. Az alapokmány meghatározhat 
segédszerveket.

Indoklás

A 34. módosítás egy új rendelkezést illeszt az 5. cikk, (2) d) és (2) d bis) bekezdéseibe, 
meghagyva a GECT tagjainak a választás jogát a GECT szervezeti rendszerét illetően, 
meghagyva azonban, hogy minden GECT-nek rendelkeznie kell egy közgyűléssel és egy 
bizottsággal, és meghagyva, hogy a GECT képviseletének elveit le kell fektetni. Mivel a 6. cikk 
(1) bekezdésének rendelkezése így ellentmond a 34. módosításnak, és indokolatlanul 
korlátozza a GECT tagjainak hatásköreit, törlendő.

37. módosítás
8. cikk 

Az 5. cikk (4) bekezdésével összhangban 
lévő, működőképes GECT létrehozásáról 
szóló szerződés kihirdetésre kerül az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában. Ettől az időponttól 
kezdődően a GECT jogképességét minden 
egyes tagállam elismeri.

Miután a GECT a tagok által kijelölt 
tagállam jogszabályainak megfelelően 
megkapta a jogi személyiséget, a GECT-t 
létrehozó alapokmány hirdetésre kerül az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A kihirdetésben szerepelnie kell a GECT 
elnevezésének, rendeltetésének, tagjai 
listájának és a székhely címének.

A kihirdetésben szerepelnie kell a GECT 
elnevezésének, rendeltetésének, tagjai 
listájának és a székhely címének.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte général 

Parmi les objectifs de base de l'Union européenne se trouve le renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale à travers la coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale. Elle favorise, en même temps, l'intégration et le développement équilibré et 
harmonieux du territoire européen.

Dans le cadre du nouvel objectif "coopération territoriale européenne", la Commission 
propose d'allouer à la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale un budget 
global de 13, 5 milliards d'euros pendant la période 2007-2013, ce qui représente 4% du total 
des fonds structurels et de cohésion pour cette période et un accroissement de 14% par rapport 
à la période 2000-2007. 

Le Parlement Européen a défendu l'importance de la coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale dans la construction européenne1, ainsi que l'importance de 
créer un objectif séparé pour la coopération territoriale sur base du succès de l'initiative 
INTERREG2. 

La base juridique de la proposition de règlement instituant un groupement européen de 
coopération transfrontalière est l’article 159, troisième alinéa, du traité. En effet, cet article 
constitue la base juridique spécifique prévue par le Traité pour conduire des actions 
spécifiques en dehors des fonds, afin de réaliser l’objectif de cohésion économique et sociale 
prévu par l’article 158 du Traité. 

La cohésion territoriale, et non plus uniquement la cohésion économique et sociale, est citée à 
plusieurs occasions dans le Projet de Constitution européenne et reconnue comme un des 
objectifs et comme une des compétences partagées de l'Union3. C'est l'article III-220 du Projet 
de Constitution (actuel article 158 du Traité CE) qui prévoit une attention spéciale, entre 
autres, aux régions transfrontalières.

2. But de la proposition de la Commission 

La proposition de la Commission s'inscrit dans le paquet législatif des propositions des 
nouveaux règlements sur les fonds structurels pour la période 2007-2013 comprenant un

  
1 Résolution sur la coopération transfrontalière  et interrégionale du 16.05.1997 (A4-161/1997, rapporteur: M. 
Miller); résolution sur la coopération tranfrontalière et interrégionale du 09.06.1992 (A3-188/92, rapporteur: M. 
Cushnahan); résolution sur la coopération tranfrontaliére aux frontières intérieures de la Communauté 
européenne du 12.03.1987 (A2-170/86, rapporteur: M. Poetschki).
2 Résolution sur la Communication de la Commission relative au troisième rapport sur la cohésion économique 
et sociale du 22.04.2004 (A5-272/2004, rapporteur: M. Hatzidakis).
3 Articles I-3.3, I- 14 et II-96.
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règlement général qui définit un ensemble commun de règles applicables à tous les 
instruments, ainsi que des règlements spécifiques pour le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion. Elle s'inscrit aussi 
dans le paquet global des instruments internes et externes concernant la coopération 
transfrontalière à l'intérieur de l'Union européenne (groupement européen de coopération 
transfrontalière), avec les pays candidats ou potentiels pays candidats (Instrument de Pre-
adhésion) ainsi qu'avec les pays tiers avec lesquels l'Union européenne souhaite établir des 
relations de bon voisinage (Instrument européen de voisinage et de partenariat). 

Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs et du préambule de la proposition (considérant 1 de 
la proposition de la Commission), celle-ci a comme but, afin de réaliser l'objectif de 
cohésion économique et sociale prévu par le Traité (article 158 CE), de renforcer la 
coopération transfrontalière en améliorant les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre 
les actions transfrontalières. La proposition de la Commission européenne vise ainsi à réduire 
les obstacles et difficultés rencontrés lors de la gestion des actions de coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale dans le cadre de différents droits et 
procédures nationaux, par l'institution d'un instrument de coopération au niveau 
communautaire permettant d’établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements 
coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés « groupements européens de 
coopération transfrontalière » (GECT) et auxquels le recours sera facultatif (considérants 2 et 
7 et article 1 de la proposition de la Commission). 

3. Évaluation par le rapporteur des principales caractéristiques du "groupement 
européen de coopération transfrontalière" (GECT) 

Ø La proposition de règlement instituant un "groupement européen de coopération 
transfrontalière" vise à  offrir un cadre approprié visant à faciliter la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale (titre, considérant 1 et article 1 de la 
proposition de la Commission). 

Notre rapporteur considère qu'il faudrait nommer à ce nouvel instrument "groupement 
européen de coopération territoriale (GECT)" afin de s'aligner avec les trois dimensions 
du nouvel objectif de coopération territoriale européenne proposée par la Commission 
européenne pour la période 2007-2013 : transfrontalière, transnationale et interrégionale 
(amendements 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 27 et 32). 

Il est aussi de l'avis que l’entrée en vigueur du Règlement GECT ne doit affecter ni la validité 
des accords existants, ni la possibilité pour les États membres qui le souhaitent de négocier 
des accords bilatéraux ou multilatéraux internationaux visant la coopération transfrontalière 
(amendement 7). 

1. Composition du GECT (article 2§1 de la proposition de la Commission). : Le 
GECT peut être composé d'États membres et de collectivités régionales et locales ou 
d’autres organismes publics locaux, ci-après dénommés les « membres ».
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Le rapporteur considère que de par sa nature même, la coopération territoriale européenne 
aide à ce que cet instrument facilite la coopération entre autorités régionales et/ou locales sans 
l'intervention des États membres  (amendements 10 et 17).

Ø Notre rapporteur voudrait souligner que la création d'un GECT signifie que les pouvoirs 
publics nationaux de l'État membre dont le droit est applicable ont le contrôle de cet 
instrument tant dans le cadre des interventions financières tant nationales que 
communautaires (amendement 16).

Ø Le GECT dispose de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par les 
législations nationales, en raison de la nature de son activité et des tâches qui lui seront 
déléguées. La capacité juridique du GECT est celle reconnue aux personnes morales par 
les législations nationales (Article 3§2 de la proposition de la Commission). 

Notre rapporteur insiste sur le fait que le GECT doit se limiter à l'exécution de tâches 
déterminées. Le GECT agit dans le cadre des tâches qui lui ont été déléguées, lesquelles 
peuvent être assignées à l'un de ses membres. Par ailleurs, le GECT doit exister en tant 
qu'entité juridique (avec ou sans personnalité juridique) en vertu d'actes législatifs nationaux
contraignants tels que le droit des associations (amendements 19, 21 et 31).  

Ø Création du GECT: La proposition de la Commission offre deux possibilités (Article 
2§3 de la proposition de la Commission): 

- soit les membres du GECT créent une entité spécifique s’ils le jugent utiles et 
dans ce cas le GECT exerce lui-même les tâches de coopération transfrontalière; 
- soit, les membres créent un GECT et le GECT prend la décision, selon son 
système décisionnel propre, de déléguer à  une autorité régionale et/ou locale 
membre de ce même GECT l’exercice des tâches du GECT s’ils le préfèrent. Cette 
autorité exercera les tâches déléguées au GECT. 

Notre rapporteur considère que les membres ne "peuvent décider  de constituer" le GECT 
selon une de ces modalités mais qu'ils "constituent" celui-ci (amendement 18). 

Ø Les tâches et les compétences du GECT doivent être définies par ses membres dans 
une convention de coopération transfrontalière européenne (article 4 de la 
proposition de la Commission).

Notre rapporteur considère que le GECT est l'objet de la convention de coopération 
territoriale européenne établie par ses membres (amendement 25).

Ø La convention détermine : 

- la fonction, la durée et les conditions de sa dissolution (§2)
- la responsabilité de chaque membre vis-à-vis du GECT et vis-à-vis des tiers 
(§4);  
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- le droit applicable à son interprétation et à son application (§5). Le droit 
applicable est celui d’un des États membres concernés par le GECT, soit en raison 
de sa propre participation au GECT, soit de la participation d’une collectivité infra 
étatique ou d’un organisme public situé sur le territoire de cet État membre. Il peut 
s’agir du droit de l’État membre où le GECT a établi son siège. 

- les modalités de la reconnaissance mutuelle en matière de contrôles (§6) 
- la convention devra être notifiée à l'ensemble des membres ainsi qu'aux États 
membres participants (§8).

Notre rapporteur considère que : 

- §2: la convention doit déterminer, notamment (liste non exhaustive) les règles de 
fonctionnement, les tâches du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution 
(amendement 26).

- § 4: la question de la responsabilité de chacun des membres est suffisamment 
développée dans l'article 7§2 concernant la responsabilité des États membres (amendement 
28)

- § 6: les modalités de reconnaissance mutuelle en matière de contrôle doivent être 
spécifiées dans le texte du règlement lui-même, et non pas dans les dispositions de la 
convention. Notre rapporteur propose donc d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 1§3 à 
ce sujet (voir amendement 16) (amendement 30). 

- le droit applicable au GECT doit être celui régissant les associations dans l'État 
membre concerné (amendement 31)

- §8: la convention devra être aussi notifiée au Comité de régions (amendement 33) 

Ø Le GECT arrête ses statuts (article 5 de la de la proposition de la Commission) et se 
dote de ses propres organes (article 6 de la proposition de la Commission). Le GECT 
est toujours doté d’un directeur. En revanche la création d’une assemblée constituée de 
représentants de ses membres ou d’autres organes est laissée à la discrétion des membres. 

- Notre rapporteur estime que les statuts devraient aussi inclure les dispositions concernant la 
représentation du GECT, y compris une assemblée constituée par les représentants de ses 
membres et un comité exécutif (amendement 34). Á ce titre, il propose la suppression de 
l'article 6 concernant les organes du GECT et leur inclusion dans l'article concernant les 
statuts (amendement 36). 

Ø Le GECT fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'UE. Dés cet instant, la 
capacité juridique du GECT est reconnue dans chacun des États membres (article 7 de la 
proposition de la Commission). 

Notre rapporteur estime qu'une fois le GECT a été investi de la personnalité juridique selon 
le droit national applicable dans l'État membre concerné, le statut instituant le GECT fait 
l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne (amendement 37).  
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