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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament eljárási szabályzat 3. és 4. cikkének módosításáról
(2005/2036(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel 2004. december 14-i, a mandátumok vizsgálatáról szóló határozatára1, 
konkrétan annak (6) bekezdésére,

– tekintettel főtitkára 2005. február 15-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy eljárási szabályzata 202. cikkének (3) bekezdése alapján a módosítások 
a következő üléshét első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot a Tanácsnak, valamint tájékoztatás 
céljából a Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
3. cikk (-1) bekezdés (új)

-1. Az európai parlamenti választásokat 
követően az elnök felkéri a tagállamok 
illetékes hatóságait, hogy késedelem 
nélkül jelentsék be a Parlamentnek a 
megválasztott képviselők nevét annak 
érdekében, hogy a választásokat követő 
első ülés megnyitásakor valamennyi 
képviselő megkezdhesse megbízatását.
Ugyanakkor az elnök felhívja ezen 
hatóságok figyelmét az 1976. szeptember 
20-i okmány vonatkozó rendelkezéseire, és 
felkéri őket, hogy tegyék meg a megfelelő 
intézkedéseket az európai parlamenti 
képviselői megbízatással való bármilyen 
összeférhetetlenség elkerülése érdekében.

  
1 HL C 226. E, 2005.9.15., 51. o., előadó: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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(A módosítás részben a jelenlegi 3. cikk (6) bekezdés szövegét ismétli meg, amely ezen 
módosítás elfogadása esetén törlésre kerül.)

Módosítás: 2
3. cikk (-1a) bekezdés (új)

-1a. Minden képviselő, akinek a 
megválasztásáról értesítették a 
Parlamentet, képviselői megbízatásának 
megkezdése előtt írásbeli nyilatkozatot tesz 
arról, hogy az 1976. szeptember 20-i 
okmánynak megfelelően nem rendelkezik 
más olyan tisztséggel, amely 
összeférhetetlen az európai parlamenti 
képviselői megbízatással. A képviselői 
mandátum vizsgálatának befejezéséig, 
illetve valamely vitás ügyben történő 
határozat meghozataláig, és feltéve, hogy 
a képviselő előzőleg aláírta az említett 
írásbeli nyilatkozatot, a képviselő 
elfoglalhatja hivatalát a Parlamentben és 
annak szerveiben, és minden ehhez 
kapcsolódó jog megilleti őt.
Amennyiben általánosan ismert tények 
alapján az elnök arra a következtetésre 
jut, hogy a képviselő az európai 
parlamenti képviselői megbízatással az 
1976. szeptember 20-i okmány értelmében 
összeférhetetlen tisztséggel rendelkezik, 
erről tájékoztatja a Parlamentet és 
üresedés megállapítását javasolja.

(Ezen módosítás részben a jelenlegi 3. cikk (5) bekezdésének szövegét tartalmazza, amely a 
módosítás elfogadása esetén törlésre kerül.)

Módosítás: 3
3. cikk (2) bekezdés második albekezdés

A képviselői mandátum kizárólag abban az 
esetben nyilvánítható érvényesnek, 
amennyiben az 1976. szeptember 20-i 
okmány 7. cikke, valamint e szabályzat I. 

A képviselői mandátum kizárólag abban az 
esetben nyilvánítható érvényesnek, 
amennyiben az ezen cikk, valamint e 
szabályzat I. melléklete szerint szükséges 
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melléklete szerint szükséges írásbeli 
nyilatkozatokat megtették.

írásbeli nyilatkozatokat megtették.

Módosítás: 4
4. cikk (4) bekezdés

4. A nemzeti jogszabályokon alapuló 
összeférhetetlenségről a Parlamentet 
értesíteni kell, amelyet az tudomásul vesz.

Amennyiben a tagállam vagy az Unió 
illetékes hatóságai vagy az érintett 
képviselő az európai parlamenti képviselői 
megbízatással összeférhetetlen 
kinevezésről értesítik az Elnököt, az Elnök 
tájékoztatja a Parlamentet, amely 
megállapítja a képviselői hely üresedését.

4. Amennyiben adott tagállam illetékes 
hatósága valamely európai parlamenti 
képviselő képviselői megbízatásának 
megszűnéséről értesíti az elnököt a
tagállam törvényeinek rendelkezései 
értelmében akár az 1976. szeptember 20-i 
okmány 7. cikke (3) bekezdésének 
értelmében fennálló összeférhetetlenség, 
akár a képviselői megbízatás ezen okmány 
13. cikke (3) bekezdésének értelmében 
történő visszavonása miatt, az elnök 
értesíti a Parlamentet a megbízatásnak a 
tagállam által bejelentett időpontban 
történő megszűnéséről, és felkéri a 
tagállamot a megüresedett képviselői hely 
késedelem nélküli betöltésére.
Amennyiben a tagállam vagy az Unió 
illetékes hatóságai vagy az érintett 
képviselő az 1976. szeptember 20-i 
okmány 7. cikkének (1) és (2) bekezdése 
értelmében az európai parlamenti 
képviselői megbízatással összeférhetetlen 
kinevezésről vagy megválasztásról értesítik 
az Elnököt, az Elnök tájékoztatja a
Parlamentet, amely megállapítja a 
képviselői hely üresedését.

Módosítás: 5
4. cikk (6) bekezdés második francia bekezdés

- abban az esetben, ha a képviselő akár a 
nemzeti választójog, akár az 1976. 
szeptember 20-i okmány 7. cikke szerint az 
európai parlamenti megbízatással 
összeférhetetlen megbízatást kap: a 
tagállamok vagy az Unió illetékes 
hatóságai vagy az érintett képviselő által 
közölt időpont.

- abban az esetben, ha a képviselő az 
1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének 
(1) vagy (2) bekezdése szerint az európai 
parlamenti megbízatással összeférhetetlen 
megbízatást kap vagy ilyen tisztségre 
választják meg: a tagállamok vagy az Unió 
illetékes hatóságai vagy az érintett 
képviselő által közölt időpont.
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Módosítás: 6
4. cikk (7) bekezdés

7. Amennyiben a Parlament a képviselői 
hely üresedését megállapította, erről 
tájékoztatja az érintett tagállamot.

7. Amennyiben a Parlament a képviselői 
hely üresedését megállapította, erről 
tájékoztatja az érintett tagállamot, és 
felkéri a képviselői hely késedelem nélküli 
betöltésére.

Módosítás: 7
11. cikk, értelmezés

Amennyiben a korelnök irányítása alatt a 
mandátumok vizsgálatával kapcsolatos
kérdés merül fel, a korelnök az ügyet a 
mandátumvizsgáló-bizottsághoz utalja.

Az elnöknek a 3. cikk (-1a) bekezdése 
második albekezdésében említett jogköreit 
a korelnök gyakorolja. A korelnök 
irányítása alatt a mandátumok 
vizsgálatával kapcsolatosan felmerülő 
minden más ügyet a mandátumvizsgáló-
bizottsághoz utalják.
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INDOKOLÁS

1. Az Európai Parlament 2004. december 14-i, mandátumok vizsgálatáról szóló 
határozatában1 kijelenti, hogy „az 1976. szeptember 20-i okmány 2002. június 25-i és 
2002. szeptember 23-i 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal történő módosítása 
rávilágított az Eljárási Szabályzat 3. és 4. cikkében foglalt rendelkezések nem 
megfelelő voltára, így különösen a tekintetben, hogy a nyilvánvaló összeférhetetlenség 
vizsgálatával kapcsolatos intézkedéseket az Európai Parlament alakuló ülésének 
megnyitásától kezdődően kell elfogadni (az 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke 
értelmében)”. Az Alkotmányügyi Bizottságot felkérték, hogy vizsgálja meg „az 
eljárási szabályzat 3. és 4. cikke módosítására vonatkozó kérdést annak érdekében, 
hogy megtörténjen azok hozzáigazítása a módosított 1976. szeptember 20-i 
okmányhoz, valamint hogy állapítson meg olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé 
teszik a Parlament számára, hogy az összeférhetetlenség bármely nyilvánvaló esetében 
cselekedni tudjon, hogy a Parlament az alakuló üléstől kezdődően teljes létszámban 
ülésezhessen”.

2. Az Európai Parlament képviselők mandátumának vizsgálatával kapcsolatos jogkörét a 
fent említett okmány 12. cikke biztosítja, melynek értelmében a Parlament „tudomásul 
veszi a tagállamok által hivatalosan kinyilvánított választási eredményeket, és dönt az 
ezen okmány rendelkezései alapján felmerülő minden vitás esetben, kivéve azokat, 
amelyek az ezen okmányban említett nemzeti szabályokból erednek”. Más szóval az 
okmány az Európai Parlamentet összetétele jogszerűségének biztosítására irányuló 
felelősséggel ruházza fel ezen okmány rendelkezéseinek végrehajtása tekintetében.

3. A Parlament eljárási szabályzatának tehát rendelkeznie kell a megfelelő eljárási 
eszközökről, hogy bármikor biztosíthassa, hogy a Parlament jogszerű összetételben jár 
el.

4. Gyakorlati nehézségek merültek fel egyrészt az okmány rendelkezéseinek végrehajtása 
tekintetében, nevezetesen abból kifolyólag, hogy bizonyos esetekben a tagállamok 
illetékes hatóságai csak késedelmesen jelentették be a megválasztott jelöltek nevét, 
másrészt az okmánynak az európai parlamenti képviselői mandátum nemzeti 
parlamenti mandátummal való összeférhetetlenségéről szóló 7. cikkének 
módosításával összefüggésben.

5. Egyrészről az ezen jelentésben kidolgozott javaslatok a legjobb gyakorlatot a 
Parlament igazgatása által kidolgozott formában illesztik be az Eljárási Szabályzatba2. 
Innovatív jellegüket tekintve céljuk, hogy olyan eszközöket biztosítsanak, amelyek 
alkalmazása egyszerű és amelyek teljes mértékben tiszteletben tartják a megválasztott 
európai parlamenti képviselők törvényes jogait és méltóságát. Ezenkívül az 
átláthatóság érdekében a vonatkozó rendelkezéseknek az eljárás különböző lépéseinek 
időbeli sorrendjét követő átrendezését javasoljuk.

  
1 HL C 226. E, 2005.9.15., 51. o., előadó: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 A jelenleg alkalmazott legjobb gyakorlat leírását a Parlament szolgálatainak egyik közleménye tartalmazza, 
amely a PE 368.027 v01-00 számú, képviselőkhöz intézett közleményben került közzétételre.
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6. Az 1. módosítás a tagállamok hatóságainak megkeresésére vonatkozó jelenlegi 
gyakorlatot hajtja végre azért, hogy az újonnan megválasztott Parlament alakuló 
üléstől kezdődő megfelelő működésének biztosítása érdekében felhívja a figyelmet az 
időben történő értesítés szükségességére. Ezenkívül célszerűnek tűnne a tagállamokat 
emlékeztetni az összeférhetetlenségek hiányának a bejelentések megtétele előtti 
igazolására vonatkozó kötelezettségükre.

7. A 2. módosítás olyan újítást javasol, amelynek célja olyan helyzetek megelőzése, 
amikor összeférhetetlen tisztséggel rendelkező, megválasztott képviselő részt vesz a 
Parlament döntéseiben. A javasolt módosítás értelmében a jelenleg a 3. cikk (2) 
bekezdésének második albekezdése alapján megkövetelt nyilatkozatot, mely szerint a 
képviselő nem rendelkezik olyan tisztséggel, amely az 1976. szeptember 20-i okmány 
7. cikke értelmében összeférhetetlen az európai parlamenti képviselői megbízatásával, 
minden képviselőnek a parlamenti képviselői megbízatásának megkezdése előtt 
kellene benyújtania. A képviselő azon jogának előfeltétele, hogy elfoglalhatja helyét a 
Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti, ezen 
nyilatkozat előzetes benyújtása lenne. A 3. cikk (2) bekezdés második albekezdésében 
meghatározott rendelkezés, amelynek értelmében ilyen nyilatkozat hiányában a
képviselői mandátum érvényessége nem erősíthető meg, hatályban maradna.

8. Mivel az összeférhetetlenségi esetekkel kapcsolatos vonatkozó tények általában 
köztudomásúak, ilyen jellegű előzetes nyilatkozat elégségesnek tűnik ahhoz, hogy 
biztosítékot nyújtson arra, hogy a Parlamentben nem foglalnak helyet összeférhetetlen 
megbízatással rendelkező képviselők. Másrészről viszont, amennyiben parlamenti 
megbízatásának megkezdése előtt egy képviselő megtagadja ezen nyilatkozat 
benyújtását, ez megfelelő alapot jelenthet az összeférhetetlenség gyanújának 
megállapítására, aminek következtében a kérdéses képviselőt nem illethetik meg a 
jogai addig, amíg be nem nyújtja a nyilatkozatot, vagy a helyzet másképp nem 
tisztázódik.

9. A 2. módosítás másik újdonsága a Parlament elnökének egyértelmű jogkörrel történő 
felruházása, hogy a Parlamentet tájékoztassa, amennyiben közismert tények alapján 
minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a képviselő összeférhetetlen 
megbízatással rendelkezik. Az 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének 
rendelkezései értelmében ez lehetővé tenné a Parlament számára üresedés 
megállapítását.

10. A 3. módosítás pusztán technikai kiigazítást javasol, mivel a szóban forgó nyilatkozat 
nem szükségszerűen kötelező az 1976. szeptember 20-i okmány értelmében. Ez a 
követelmény olyan eljárási szabály, amelyet a Parlament jogszerűen határozott meg 
eljárási szabályzatában az okmány rendelkezéseinek helyes végrehajtása érdekében.

11. A 4., 5. és 6. módosítás célja csupán az, hogy a Parlament eljárási szabályzatának 
rendelkezéseit hozzáigazítsa a 2002. június 25-i és szeptember 23-i határozatokkal 
módosított 1976. szeptember 20-i okmány rendelkezéseihez.

12. A 7. módosítás javaslatot tesz a korelnökre vonatkozó 11. cikk értelmezésére, lehetővé 
téve, hogy javaslatot tegyen a Parlament számára az összeférhetetlenség bármely 
nyilvánvaló esetének rendezésére, amennyiben az annak alakuló ülésén merül föl.
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