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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az eljárási szabályzat azon módosításairól, amelyek révén a belső eljárások a közösségi 
szabályozás egyszerűsítésének követelményeihez igazíthatók
(2005/2238(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzatának módosítására irányuló javaslatra (B6-0582/2005),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A Közösség lisszaboni programjának 
végrehajtása: a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról” című 
közleményére (COM(2005)0535), 

– tekintettel az Európai Tanács 2006. június 15–16-i brüsszeli ülésén megfogalmazott 
következtetésekre, különösen azok 41. pontjára,

– tekintettel a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló, 2006. 
május 16-i állásfoglalására1,

– tekintettel a jogalkotó előtt lévő jogalkotási javaslatok vizsgálatának eredményéről szóló, 
2006. május 16-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az Európai Unión belüli jobb 
szabályozás stratégiai felülvizsgálata” című közleményére (COM(2006)0689),

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel a Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2006),

A. mivel a Parlament fent említett, a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló 
stratégiáról szóló, 2006. május 16-i állásfoglalásában (21. pont) elkötelezte magát arra, 
„hogy dolgozzon saját belső jogalkotási eljárásainak és technikáinak javításán az 
egyszerűsítés ügyének felgyorsítása érdekében, tiszteletben tartva az elsődleges jog, 
nevezetesen az Európai Közösséget létrehozó szerződés által meghatározott eljárásokat”,

B. mivel a kodifikációt és az átdolgozást a közösségi jog egyszerűsítésére szolgáló 
legfontosabb eszközök között tartjuk számon, mely egyszerűsítés az európai növekedés és 
foglalkoztatás élénkítését célzó új lisszaboni stratégia keretébe illeszkedik,

C. mivel az eljárási szabályzat tartalmaz egy kodifikációról szóló rendelkezést, amely 
megérett a felülvizsgálatra, nem tartalmaz azonban rendelkezést az átdolgozás 
vonatkozásában,

  
1 Azon a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0205.
2 Azon a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0206.
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D. mivel a Parlament eljárásainak felülvizsgálata és egyértelművé tétele révén érdemben 
hozzá kíván járulni az egyszerűsítési törekvésekhez, és arra bíztatja a Bizottságot, hogy 
több ilyen irányú javaslatot terjesszen elő,

E. mivel szükséges volna, hogy a Tanács is elindítson egy hasonló folyamatot,

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

2. emlékeztet arra, hogy e módosítások a következő üléshét első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
80. cikk

1. Amennyiben a Bizottság a közösségi 
jogszabályok hivatalos egységes 
szerkezetbe foglalására irányuló javaslatot 
nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi 
ügyekben illetékes bizottsághoz utalják.
Amennyiben megbizonyosodtak arról, 
hogy a javaslat nem vonja maga után a 
létező közösségi jogszabályok semmilyen 
lényeges változtatását, a 43. cikkben 
megállapított eljárást alkalmazzák.

1. Amennyiben a Bizottság a közösségi 
jogszabályok kodifikációjára irányuló 
javaslatot nyújt be a Parlamentnek, a 
javaslatot a jogi ügyekben illetékes 
bizottsághoz utalják. Ez a bizottság 
megvizsgálja a javaslatot abból a 
szempontból, hogy a javaslat valóban 
csupán kodifikációra irányul-e, érdemi 
módosítás nélkül. A bizottság a vizsgálatot 
a jogalkotási szövegek kodifikációjának 
felgyorsított munkamódszeréről szóló, 
1994. december 20-i intézményközi 
megállapodás1 4. pontjának megfelelően 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó csoport véleménye alapján 
végzi el.

2. Az illetékes bizottság elnöke vagy e 
bizottság által kijelölt előadó részt vehet a 
hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra 
szánt javaslat vizsgálatában és 
felülvizsgálatában. Adott esetben az 
illetékes bizottság előzetesen véleményt 
nyilváníthat.

2. A jogi ügyekben illetékes bizottság 
kérheti az illetékes bizottságtól egy, a
kodifikáció lehetőségéről szóló vélemény 
kiadását célzó vizsgálat kezdeményezését.

  
1 HL C 102. 1996.4.4., 2. o.
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3. A 43. cikk (3) bekezdésének 
rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített 
eljárás a hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalásra irányuló javaslat esetén nem 
alkalmazható, amennyiben ezt az eljárást 
a jogi ügyekben illetékes bizottság vagy 
tagjainak többsége ellenzi.

3. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság úgy véli, hogy a javaslat nem 
vonja maga után a létező közösségi 
jogszabályok semmilyen lényeges 
változtatását, a javaslatot továbbítja a 
Parlamentnek egyhangú szavazás útján 
történő jóváhagyásra, mivel a szöveg 
módosítására irányuló javaslatot már nem 
lehet elfogadni.

4. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság úgy véli, hogy a javasolt 
kodifikáció eleget tesz a (3) bekezdésben 
megfogalmazott feltételnek, de az illetékes 
bizottság véleménye alapján arra a 
következtetésre jut, hogy az érintett 
aktusok időközben bekövetkezett új 
módosításai miatt erre nincs szükség, 
felhívja az elnököt, hogy kérjen 
nyilatkozatot a Bizottságtól a javaslat 
módosításának lehetőségeire 
vonatkozóan, az elnök által meghatározott 
időn belül. Amennyiben a Bizottság jelzi, 
hogy nem kívánja módosítani a javaslatát, 
vagy nem ad választ a meghatározott időn 
belül, a jogi ügyekben illetékes bizottság 
javasolhatja a javaslat elutasítását.

5. Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság 
úgy ítéli meg, hogy a javaslat a létező 
közösségi jogszabályok lényeges
változtatását vonja maga után, javaslatot 
tesz a javaslat elutasítására.

Indokolás

Az eljárási szabályzat kodifikációról szóló cikkének javasolt módosításával a Parlament 
racionálisabbá teszi eljárásait, összhangba hozza azokat a Bizottság és a Tanács iránt e 
témában vállalt kötelezettségeivel, és ösztönzi a Bizottságot, hogy több kodifikációra irányuló 
javaslatot terjesszen be, ezáltal hozzájárulva a közösségi jog egyszerűsítéséhez is.

A cikk jelenlegi szövegezésében ugyanis számos hiányosság fedezhető fel.

Első bekezdése a teljes egészében a 43. cikk egyszerűsített eljárására utal. A 43. cikk második 
bekezdése ugyanakkor helyettesítő megoldásként lehetővé teszi, hogy a bizottság elnöke vagy 
az előadó a bizottsági vitát figyelembe vevő módosításokat fogalmazzon meg. A 43. cikk első 
két bekezdésének vége ezen kívül a 131. cikk (1) bekezdésének második albekezdésére 
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hivatkozik, amely módosítás és vita nélküli eljárás esetén is lehetővé teszi módosítások 
előterjesztésének engedélyezését a plenáris ülésen.

Ennek lehetősége ellentétes magával a kodifikáció gondolatával, és nem egyeztethető össze az 
ezzel kapcsolatban kötött intézményközi megállapodással1, nevezetesen annak 6. és 8. 
pontjával, amiből arra következtethetünk, hogy a Parlament és a Tanács amellett kívánta 
magát elkötelezni, hogy a kodifikációs javaslatokra vonatkozóan nem tesz érdemi 
módosításokat.

Belső szervezési lehetőségei révén a Parlament korlátozhatja saját magát, vállalva, hogy az 
érdemi változtatásokkal nem járó kodifikációs javaslatokhoz nem engedélyezi módosítások 
előterjesztését, de nem mond le ugyanakkor a szokásos jogalkotási eljárás2 keretében a 
hatályos szerződés által rá ruházott jogok gyakorlásáról3.

A felülvizsgált változat (3) bekezdése minden félreértés lehetőségének kizárásával mondja ki 
ezt az alapelvet.

Végül amennyiben a jogi kérdésekben illetékes bizottság arra a megállapításra jut, hogy a 
Bizottság kodifikációra irányuló javaslata lényegesen módosítja a közösségi jogszabályokat, a 
legkoherensebb megoldás az egyszerűsítési stratégia keretében a szöveg egyszerű elutasítása.

Ha a Bizottság javaslatában nem tartotta tiszteletben a kodifikáció szabályait, indokolt, hogy 
azt felülvizsgálatra visszaküldjék neki (vagyis, hogy kérjék a Bizottságtól, hogy javasoljon egy 
helyesen kodifikált szöveget, vagy javasoljon helyette egy átdolgozott szöveget, ha az érdemi 
módosításokat nélkülözhetetlennek tartja).

Módosítás: 2
80a. cikk (új)

80a. cikk
Átdolgozás

1. Amennyiben a Bizottság olyan jogi 
aktus elfogadására irányuló javaslatot 
terjeszt be a Parlamentnek, amely 
egységes szövegbe foglalva tartalmaz egy 
vagy több korábbi aktus rendelkezéseit 
érdemben változtató módosításokat, illetve
a kérdéses aktusok változatlan 
szövegrészeit (átdolgozási javaslat), a 
javaslatot a jogi ügyekben illetékes 
bizottsághoz továbbítják. A bizottság 

  
2 Az EK-Szerződés 251. cikke
3 Az EK-Szerződés 189. és 192. cikke
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megvizsgálja, hogy a javaslat nem 
tartalmaz-e az akként megjelöltektől eltérő 
más érdemi változásokat is. A bizottság a 
vizsgálatot a jogi aktusok strukturáltabb 
átdolgozási technikáiról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi 
megállapodás1 9. pontja alapján az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó csoport véleménye alapján 
végzi el.
2. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 
javaslat az ekként megjelölteken kívül 
valóban nem tartalmaz érdemi 
változtatással járó módosítást, értesíti az 
elnököt, az elnök pedig a 40. cikknek 
megfelelően az illetékes bizottságnak 
továbbítja a javaslatot, amely a szokásos 
eljárás keretében vizsgálja meg azt.
Ebben az esetben a 150. és a 151. cikkben 
támasztott feltételeken kívül nincs 
lehetőség módosítások előterjesztésére, 
kivéve ha azok az érdemi módosításokként 
megjelölt részekre vonatkoznak, a 
változatlan szövegezésű rendelkezések 
nem módosíthatók.

3. Ilyen módosításokat eseti jelleggel az 
illetékes bizottság elnöke vagy adott 
esetben a plenáris ülés elnöke fogadhat el, 
amennyiben a szöveg koherenciája vagy a 
Parlament által az érdemi módosításokhoz 
kapcsolódóan javasolt módosítások és a 
szöveg változatlan részei közötti 
kapcsolódás miatt erre szükség van.

4. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 
javaslat az ekként megjelölteken kívül 
érdemi változtatással járó módosításokat 
tartalmaz, javasolja a javaslat elutasítását.

Indokolás

    
1 HL C 77, 2002.3.28, 1. o.
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Ez az új rendelkezés a kodifikációról szóló 80. cikk mintája szerint épül fel. Az átdolgozási 
javaslat vizsgálatának feladata a jogi ügyekben illetékes bizottság és az illetékes bizottság 
között oszlik meg attól függően, hogy a szöveg mennyiben tartalmaz kodifikációt, illetve újító 
rendelkezéseket. Ez a megosztás úgy tűnik fel a Bizottság javaslatában, hogy a módosított 
részek szürkével ki vannak emelve, a változatlan részek pedig fehéren vannak hagyva. A jogi 
ügyekben illetékes bizottság vizsgálja meg elsőként a szöveget annak eldöntése érdekében, 
hogy a Bizottság formális szempontból kellő világossággal és az intézményközi 
megállapodásban1 meghatározott kritériumokkal összhangban választotta-e külön e két 
elemet, illetve hogy a Bizottság által változatlan szövegezésű részként megjelölt rendelkezések 
nem tartalmaznak-e érdemi módosítást.

Az illetékes bizottság ezt követően vizsgálja meg a módosítások tárgyát képező szövegrészeket, 
vagyis a teljesen új, a módosított és a törölt rendelkezéseket.

A szerepkörök közötti keveredések és átfedések kizárása érdekében a két bizottság egymást 
követően vesz részt az eljárásban. Ily módon a második szakaszban tekintetbe lehet venni az 
első szakaszban tett javító szándékú módosító javaslatokat is.

A tapasztalat ugyanakkor azt mutatja, hogy az átdolgozási javaslat kodifikációra irányuló és 
az új rendelkezéseket tartalmazó részei közötti különbségtétel a bizottságok munkájában 
olykor gondot okozhat, illetve vitákhoz vezethet az adott módosítási javaslatok 
elfogadhatóságát illetően. Innen ered annak igénye, hogy bizonyos esetekben lehetővé kell 
tenni a változatlan rendelkezések vizsgálatát is. A közösségi jog egyszerűsítéséről szóló 
legutóbbi állásfoglalásában2 a Parlament az alábbiak szerint vélekedik erről:

„A Parlament egyetért azzal, hogy amennyiben a cél az átdolgozás hatékonnyá tétele, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak elvi szinten tartózkodnia kell a jogi aktusok kodifikált 
részeinek módosításától;  [...] elismeri azonban, hogy egyedi eljárással kell lehetővé tenni a 
kodifikált rész módosítását, amennyiben az a módosított résszel fennálló koherencia vagy az 
arra való hivatkozás miatt elengedhetetlen;”3

A 3. bekezdésben szereplő „egyedi eljárás” a bizottság elnöke vagy a plenáris ülés elnöke 
felhatalmazását és a módosítások egyenkénti elfogadását igényli, ami megfelel hagyományos 
szerepüknek, miszerint ők „döntenek a módosítások elfogadásáról”.

Végül a 80. cikkben foglaltakhoz hasonlóan, amennyiben a jogi kérdésekben illetékes 
bizottság arra a megállapításra jut, hogy a Bizottság javaslatában nem tartotta tiszteletben az 
átdolgozás szabályait, a javasolt megoldás egyszerűen a szöveg elutasítása.

  
1 Az „Átdolgozásról” szóló megállapodás 6. és 7. pontja
2 „A szabályozási környezet egyszerűsítéséről szóló stratégia”, 2006. május 5., a Jogi Bizottság  A6-80/2006 
jelentése alapján (Gargani-jelentés)
3 16. bek.
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INDOKOLÁS

Azt követően, hogy Corbett úr1 javaslatot tett az eljárási szabályzat 80. cikkének (kodifikáció) 
módosítására, bizottságunk engedélyt kapott rá, hogy jelentést készítsen az eljárási szabályzat 
esetleges olyan módosításairól, amelyek révén a Parlament belső eljárásai a közösségi 
szabályozás egyszerűsítésének követelményeihez igazíthatók2.

Ez az eljárás illeszkedik ahhoz a válaszhoz, amit a Parlament adott a Bizottság legutóbbi 
egyszerűsítési kezdeményezésére.3

A Parlament elkötelezte magát arra, „hogy dolgozzon saját belső jogalkotási eljárásainak és 
technikáinak javításán az egyszerűsítés ügyének felgyorsítása érdekében, tiszteletben tartva az 
elsődleges jog, nevezetesen az EK-szerződés által meghatározott eljárásokat”.4

Felül kell vizsgálni az eljárási szabályzat „kodifikáció” című 80. cikkét, egy olyan, az 
egyszerűsített és a gyorsított eljárástól eltérő különleges eljárás bevezetésével, amely megfelel 
a kodifikáció követelményeinek, és ugyanakkor beemeli az eljárási szabályzatba a Parlament 
által az intézményközi megállapodások keretében vállalt kötelezettségeket.

Be kell vezetni az eljárási szabályzat keretében az átdolgozás technikáját, méghozzá egy, a 
kodifikációs eljárásra alapuló külön eljárás révén.

Érdekes módon az tapasztalható, hogy mióta a Bizottság, a Parlament és a Tanács 2001-ben 
megállapodás formájában hivatalossá tette5, az átdolgozás semmilyen formában nem jelent 
meg az eljárási szabályzatban. Bizonyára nem találták azt szükségesnek vagy hasznosnak.
Ennélfogva az átdolgozás megállapodásban rögzített technikája nem jelenik meg az eljárási 
szabályzatban, holott a 11. Fejezet értelmében ennek az „egyéb” eljárások közé kell tartoznia.

Az átdolgozásról szóló külön rendelkezés bevezetése tehát pótolja ezt a hiányosságot, és a 
kodifikációról szóló 80. cikk felülvizsgálatához hasonlóan a Parlament eljárásainak 
világosabbá tételére irányul, illetve nem utolsó sorban arra ösztönzi a Bizottságot, hogy több 
átdolgozási javaslatot dolgozzon ki, hozzájárulva ezáltal a közösségi jog egyszerűsítését célzó 
erőfeszítésekhez.

Az eljárási szabályzat szintjén kell választ adnunk az átdolgozási javaslatok vizsgálatakor 
olykor felmerülő kérdésre, vagyis hogy a javaslat kodifikációra irányuló részét milyen 
mértékben módosíthatják a módosítások.
Az előadó elsőként öt lehetőséget javasolt a probléma megoldására egy munkadokumentum 
formájában. Az előadó szerint az új cikk 4. bekezdésében szereplő megoldás adja a legjobb 

  
1 B6-0582/2005, 2005.10.26
2 a 2005.12.15-i plenáris ülés jegyzőkönyve
3 A Bizottság 2005. ontóber 10-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása:
a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról” COM(2005) 535 végleges
4 Az Európai Parlament 2006. május 16-i állásfoglalása a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló 
stratégiáról, A6-80/2006, 21. pont



PE 380.704v01-00 10/11 PR\636196HU.doc

HU

választ egyrészt abból a szempontból, hogy az egyedi helyzetek kezelésben bizonyos mértékű 
rugalmasságot tesz lehetővé, másrészt nem bonyolítja túl az eljárást, miközben tiszteletben 
tartja a bizottság és a plenáris ülés elnökeinek hagyományos szerepét.
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