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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az elbírálás alatt álló jogalkotási javaslatok átvizsgálásának eredményéről
(2005/2214(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az elbírálás alatt álló jogalkotási javaslatok átvizsgálásának eredményéről 
szóló, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett 2005. szeptember 27-i európai 
bizottsági közleményre (COM(2005)0462),

– tekintettel elnöke az Európai Bizottság elnökéhez címzett 2006. január 23-i levelére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, valamint a 
Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Bizottság, a Jogi Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A6-0000/2006), 

Mivel

A. 2005. szeptember 27-i közleményében a Bizottság bejelentette 68 olyan javaslat 
visszavonását, amelyről úgy véli, nincsen összhangban a lisszaboni célkitűzésekkel és a 
jobb szabályozás elvével, míg mások esetében felülvizsgálja a gazdasági hatásvizsgálatot 
és végül módosítja őket;

B. e következtetés a parlamenti bizottságokban történő elemzésének eredményét követő, az 
Európai Parlament elnöke által a Bizottság elnökének küldött levél általában véve üdvözli 
a Bizottság szándékait, azonban kifejezetten kéri, hogy számos javaslatot mégse vonjanak 
vissza, néhány javaslat módosítását pedig ellenzi;

C ez a közlemény kiváló lehetőséget nyújt a jogalkotási javaslatok Bizottság általi 
visszavonásával és módosításával kapcsolatos problémák mélyrehatóbb elemzésére;

D kevés kivételtől eltekintve a közösség jogi aktusokat csak a jogalkotási kezdeményezés 
terén szinte monopolhelyzetben lévő a Bizottság által benyújtott javaslatok alapján lehet 
elfogadni;

E. az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság a közösségi 
jogi aktus elfogadásához vezető eljárások során „javaslatát bármikor módosíthatja, amíg a 
Tanács nem határozott”;

F. bár történelmi okok miatt a 250. cikk (2) bekezdése nem említi a Parlamentet, ezt a 
rendelkezést az együttdöntési eljárás vonatkozásában a 251. cikkel, az együttműködési 
eljárás vonatkozásában pedig a 252. cikkel együttesen kell értelmezni;

G. a szerződések nem szólnak arról a lehetőségről, hogy a Bizottság visszavonhat 
  

1 Hiv.sz.: Pres-A-Courrier D(2006)300689).
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jogalkotási javaslatot;

H. a jogalkotási javaslatok visszavonására vonatkozó rendelkezések hiánya nem akadályozta 
meg a Bizottságot abban, hogy időről időre visszavonjon jogalkotási javaslatokat;

I. úgy tűnik, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság nem ért egyet abban, hogy a 
Bizottság milyen mértékben jogosult jogalkotási javaslatainak visszavonására;

J. e nézeteltérések ellenére a jogalkotási javaslatok visszavonása rendszeres gyakorlat a 
Bizottság részéről, amelynek vonatkozásában még egyetlen ügy sem került a Bíróság elé;

K. a múltban egyes alkalmakkor maga a Parlament kérte a Bizottságot javaslatai 
visszavonására;

L. az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2005. május 26-i 
keretmegállapodás1 kimondja, hogy:

– minden jogalkotási eljárás során „a Bizottság javaslatainak visszavonása előtt értesíti 
a Parlamentet és a Tanácsot” (32. pont),

– együttdöntéssel nem járó jogalkotási eljárások esetén a Bizottság „adott esetben” 
vállalja, hogy a Parlament által elutasított jogalkotási javaslatot visszavonja, és hogy 
ha a javaslat fenntartása mellett határoz, nyilatkozatban megindokolja döntésének 
okát;

M. a jogalkotási javaslatok visszavonásával és, amennyiben szükséges, módosításával 
kapcsolatos, a három intézmény közötti közös iránymutatásokon alapuló egyetértés 
kedvezően hatna a jogalkotási eljárások akadálymentes működésére és lendületesebbé 
tenné a kodifikációt,

1. üdvözli a Bizottság 2005. szeptember 27-i közleményét, és úgy véli, hogy az abban 
említett javaslatok többségének visszavonása és módosítása ténylegesen hozzájárul a 
közösségi jogalkotási környezet egyszerűsítéséhez; kitart azonban amellett, hogy a 
Bizottságnak megfelelően figyelembe kellene vennie a Borrell elnök Barroso elnöknek 
küldött levelében egyes javaslatokkal kapcsolatban megfogalmazott ellenvetéseket;

2. hangsúlyozza, hogy a jövőben hasonló esetekben a Bizottságnak konkrétan meg kell 
indokolnia minden egyes javaslat visszavonását vagy módosítását, ahelyett, hogy csak 
olyan általános elvekre hivatkozik, amelyek nem adnak világos magyarázatot arra, hogy a 
Bizottság miért gondolta egy javaslat visszavonását vagy módosítását szükségesnek;

3. kéri a Bizottságot, hogy az éves jogalkotási és munkaprogramjába foglalja bele azoknak a 
javaslatoknak a listáját, amelyeket vissza kíván vonni vagy módosítani kíván, hogy ez 
alapján a Parlament kifejthesse álláspontját a Parlamentnek a szerződésekbe foglalt 
előjogaival és a 2005. május 26-i keretmegállapodásban megállapított eljárásokkal 
összhangban;

4. tudomásul veszi, hogy a jogalkotási aktus Bizottság általi visszavonásának lehetőségére a 
  

1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0194, Melléklet.
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hatályos szerződések egyetlen rendelkezése sem utal, míg a jogalkotási aktusok 
módosítására az az alapelv vonatkozik, hogy a Bizottság módosíthatja javaslatait a 
közösségi jogi aktus elfogadásához vezető eljárások során, amint azt az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése kimondja; elismeri, hogy ez az elv vonatkozik az 
együttdöntési eljárásra a 251. cikkel összhangban és az együttműködési eljárásra a 252. 
cikkel összhangban;

5. elismeri azonban, hogy egyértelmű korlátok között a Bizottságnak lehetősége van 
jogalkotási aktusok visszavonására az azok elfogadásához vezető eljárás során, ami

– jogalkotási kezdeményezésekhez való jogából ered, és logikus kiegészítője annak, 
hogy a javaslatokat módosíthatja,

– hozzájárul a Bizottság szerepének erősítéséhez a jogalkotási eljárás során, és

– olyan pozitív elemnek tekinthető, amely biztosítja, hogy a közösségi jogalkotási 
aktusok elfogadásához vezető eljárások és az intézményközi párbeszéd célja a 
„közösség érdekének” előmozdítása;

6. fenntartja azonban, hogy ezt a lehetőséget a jogalkotási folyamatban az egyes 
intézményeket megillető, szerződésekben foglalt előjogok fényében kell szemlélni, 
összhangban az intézmények közötti lojális együttműködés elvével;

7. hangsúlyozza, hogy a visszavonás vagy módosítás lehetősége nem változtathat az egyes 
intézményeknek a jogalkotási folyamatban betöltött szerepén oly módon, hogy ez 
veszélyeztesse az intézmények közötti egyensúlyt, mint ahogy akkor történne, ha a 
visszavonás lehetősége a Bizottság valamiféle „vétójogának” elismeréséhez vezetne;

8. hangsúlyozza, hogy a jogalkotási aktusok visszavonására és módosítására ugyanazon 
általános elveknek kell vonatkozniuk, amelyek a javaslatok Bizottság általi benyújtását 
vezérlik, vagyis a közösségi érdeknek kell őket vezérelniük és megfelelően indokoltnak 
kell lenniük;

9. úgy véli, hogy anélkül, hogy előítélettel viseltetne a Bíróságnak a szerződések által az 
intézmények számára megállapított előjogok pontos hatáskörének és korlátainak 
meghatározására vonatkozó hatásköre iránt, pozitív hatással lenne a jogalkotási 
folyamatra és az intézmények közötti párbeszédre, ha az intézmények közös 
iránymutatásokat állapítanának meg a jogalkotási aktusok Bizottság általi visszavonására 
és módosítására, az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodásban és a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodásban 
megállapított vonatkozó elvek kiegészítéseképpen;

10. a jogalkotási aktusok Bizottság általi visszavonásának és módosításának tekintetében a 
következő iránymutatásokat terjeszti elő, amelyek a Bizottsággal és a Tanáccsal való 
egyetértés alapját képezhetik:

a) a Bizottság a közösségi jogi aktus elfogadásához vezető eljárások során javaslatát 
bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja, amíg a Tanács nem határozott. Ez azt 
jelenti, hogy az együttdöntési és együttműködési eljárás során a Bizottság nem 
cselekedhet így, miután a Tanács elfogadta a közös állásfoglalást,
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b) amennyiben az Európai Parlament elutasít egy jogalkotási javaslatot vagy 
módosításokat javasol, vagy ha az Európai Parlament egy jogalkotási javaslat
visszavonására vagy módosítására kéri a Bizottságot, a Bizottságnak ezt megfelelően 
figyelembe kell vennie. Amennyiben fontos okból a Bizottság a javaslat fenntartása 
mellett határoz, döntésének okát nyilatkozatban kell megindokolnia az Európai 
Parlament előtt,

c) amennyiben a Bizottság saját kezdeményezésére kíván visszavonni vagy módosítani 
egy jogalkotási javaslatot, szándékáról előzetesen értesítenie kell az Európai 
Parlamentet. Ezt az értesítést időben kézbesíteni kell, hogy az Európai Parlamentnek 
lehetősége legyen véleményét nyilvánítania az ügyben, és világos magyarázatot kell 
tartalmaznia arra nézve, hogy a Bizottság miért ítélte az adott javaslat visszavonását 
vagy módosítását szükségesnek. A Bizottságnak megfelelően figyelembe kell vennie 
az Európai Parlament véleményét. Amennyiben fontos okokból kifolyólag a Bizottság 
az Európai Parlament kérése ellenére a javaslat visszavonása vagy módosítása mellett 
határoz, döntésének okát nyilatkozatban kell megindokolnia az Európai Parlament 
előtt,

11. hangsúlyozza, hogy az, hogy a jogalkotási javaslatok visszavonását és módosítását 
illetően a Bizottság milyen mértékben veszi figyelembe az Európai Parlament 
véleményét, alapvető része a két intézmény szilárd együttműködésének alapját képező 
politikai bizalomnak;

12. úgy véli, hogy az iránymutatásoknak az intézmények általi elfogadása megkönnyítheti a 
Bizottság elé kodifikálásra kerülő javaslatok beterjesztését; ebben az összefüggésben, 
hajlandó eljárási szabályzatába bevezetni a szükséges módosításokat;

13. úgy véli, hogy amennyiben a Bizottság az iránymutatások megszegésével von vissza 
vagy módosít egy jogalkotási javaslatot, a kérdést politikai megfontolásra a Parlament 
illetékes politikai testületeihez kell utalni; továbbá úgy véli, hogy amennyiben a Bizottság 
az iránymutatások megszegésével von vissza egy jogalkotási javaslatot, a jogalkotási 
hatóság két ága ezt a visszavonást érvénytelennek tekintheti és a szerződések 
rendelkezéseivel összhangban folytathatja a kérdéses aktus elfogadásához vezető eljárást;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


