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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Parlament eljárási szabályzatának a helyesbítésről szóló új 204a. cikkel történő 
kiegészüléséről
(2005/2041(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2005. március 10-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2007),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

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

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

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
204a. cikk (új)

Helyesbítés

1. Ha egy, a Parlament által elfogadott 
szövegben hibát fedeznek fel, akkor az 
elnök egy helyesbítéstervezetet terjeszt az 
illetékes bizottság elé. 
2. Ha egy, a Parlament által elfogadott és 
más intézmények által jóváhagyott 
szövegben hibát fedeznek fel, akkor a 
szükséges helyesbítésekhez az elnök kikéri 
ezen intézmények jóváhagyását, és ezután 
jár el az (1) bekezdés szerint.
3. Az illetékes bizottság megvizsgálja és a 
Parlament elé terjeszti a 
helyesbítéstervezetet, ha egyetért azzal, 
hogy a hiba a javasolt módon 
helyesbíthető.
4. A helyesbítést a következő ülésen 
bejelentik. A helyesbítést elfogadottnak 
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tekintik, ha a bejelentésétől számított 
negyvennyolc órán belül sem egy 
képviselőcsoport, sem legalább 40 
képviselő nem kérelmezi a szavazásra 
bocsátását. Ha a helyesbítést nem 
fogadják el, akkor azt visszautalják az 
illetékes bizottsághoz, amely módosított 
helyesbítést javasolhat, vagy lezárhatja az 
eljárást. 
5. Az elfogadott helyesbítést oly módon 
kell nyilvánosságra hozni, mint ahogyan a 
tárgyát képező szöveget. A 66. cikk (3) 
bekezdése, a 67. és a 68. cikk mutatis 
mutandis alkalmazandó.
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INDOKOLÁS

Az Alkotmányügyi Bizottság már az Európai Parlament 2004 júliusában tartott megválasztása 
előtt felkérést kapott annak megvizsgálására, hogy helyénvaló volna-e az Eljárási 
Szabályzatba külön rendelkezéseket felvenni a szövegek jogi-nyelvi ellenőrzéséről, 
nevezetesen az ilyen szövegeknek az együttdöntési eljárás során első olvasatban történő 
elfogadása érdekében, valamint a helyesbítés tekintetében lefolytatott belső eljárásról, az 
együttdöntési eljárás összefüggésrendszerében.1

Az első kérdésre vonatkozóan egy jelentéstervezetet terjesztettek a bizottság elő, olyan 
rendelkezés meghozatalát javasolva, amely ilyen körülmények között lehetővé teszi a 
zárószavazás későbbi időpontra való halasztását. Ezt a jelentéstervezetet nem sikerült az előírt 
határidőn belül a plenáris ülés elé terjeszteni, ezért semmisnek tekintendő2.

Egy évvel később ugyanezt a két kérdést ismét az Alkotmányügyi Bizottság elé terjesztették3.

Az együttdöntési eljárással vizsgált szövegek jogi-nyelvi ellenőrzésének kérdésében már 
megállapodás született a Parlament, a Tanács és a Bizottság 1999. május 4-i, az együttdöntési 
eljárásra vonatkozó gyakorlati rendelkezésekről szóló közös nyilatkozata szerint4, és mivel ezt 
az intézményközi megállapodást mindenképpen felül kellett vizsgálni, az Alkotmányügyi 
Bizottság úgy döntött, hogy az Eljárási Szabályzat lehetséges módosításának megvizsgálását 
csak az e tárgyban jelenleg folyó tárgyalások kimenetelének ismeretében kezdi majd meg.

Mivel ezek a tárgyalások részletesebb megállapodásokhoz vezettek az első vagy második 
olvasatban, illetve az egyeztetési eljárás során elfogadott szövegek végleges jogi-nyelvi 
megfogalmazása tekintetében,5 az eredetileg az Alkotmányügyi Bizottság elé terjesztett első 
téma megoldottnak tekinthető, és nem igényli – legalábbis a jelenlegi szakaszban – az Eljárási 
Szabályzat módosítását. Ezen jelentés ebből következően csak a második témával, a 
helyesbítésre vonatkozó rendelkezések bevezetésének kérdésével foglalkozik. E téren a 
Parlament – a Tanácstól eltérően – mindmáig semmilyen szabályozással sem rendelkezik.6

2. A javasolt szabály 

A parlamenti munkába hibák csúszhatnak még akkor is, ha a szolgálatok a legnagyobb 
gondossággal járnak el. Az Unió jogalkotási tevékenységében a hibalehetőséget a 
rendelkezésre álló idő rövidsége, legalább három intézmény részvétele a munkában és a 
nyelvek sokfélesége magyarázza. Ezért vitathatatlan, hogy szükség van a hibák kiigazítását 

  
1 Cox elnök úr levele Napolitano elnök úrhoz, 201539, 2004. március 11. 
2 Jelentéstervezet: 2004/2027(REG), 2004. március 31., előadó: Richard Corbett.
3 Borrell Fontelles elnök úr levele Leinen elnök úrhoz, 201364, 2005. március 10. 
4 HL C 148., 1999.5.28., 1.o.
5 Lásd a 2006. december 13-i politikai szintű ülésem született szöveget, azzal a feltétellel, hogy azt az Elnökök 
Értekezletének is jóvá kell hagynia (IV. 2.-6. pontok).
6 Az Európai Unió Tanácsa az általa elfogadandó jogi aktusok modelltárjában külön modellekkel rendelkezik a 
helyesbítések elkészítéséhez.
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célzó megfelelő, és jogi szempontból hibátlan eljárásokra. A Bíróság a közelmúltban hozott 
egyik határozatában elismerte a helyesbítés alkalmazhatóságát és szükségességét.1

Az Eljárási Szabályzat javasolt új rendelkezése ezt a joghézagot kívánja betölteni. Az előírás 
megszövegezése általános, hogy hatálya kiterjedhessen bármely természetű hibára, amely 
lehet kizárólag alaki vagy nyelvi, esetleg csak bizonyos nyelvi változatokat érint, illetve 
kisebb vagy nagyobb mértékben tárgyi természetű. A javasolt új rendelkezés lefedi 
mindazokat a jogalkotási eljárásokat, amelyek során a lehetséges helyesbítés iránti szükséglet 
a legmagasabb, de kiterjed ugyanakkor a Parlament nem-jogalkotási tevékenységeire és az 
intézményközi megállapodások megkötésére is.

A javaslat szerint a helyesbítés elfogadására irányuló eljárást meg kell osztani az elnök, a 
hibásnak talált szöveg készítéséért felelős bizottság és a plenáris ülésen határozó Parlament 
között.

Az elnök feladata annak biztosítása, hogy a parlamenti eljárások szabályosan folyjanak le, és 
a jogszövegeket az Eljárási Szabályzattal (annak 19. cikkével) összhangban fogadják el. A 
Parlament és a Tanács együttdöntésén alapuló jogalkotási eljárás során az elnök további 
megbízása a Tanáccsal egyeztetett szövegek ellenőrzése a közös elfogadás céljával (66. cikk), 
valamint azok aláírása – a Tanács soros elnökével közösen –, az Európai Unió Hivatalos 
lapjában való közzétételük előtt. Az elnök, akit munkájában a főtitkár segít, ezért az 
intézményi hierarchiában a legalkalmasabb személy ahhoz, hogy valamely hiba helyesbítését 
kezdeményezze.

Az átláthatóság és a politikai elszámoltathatóság érdekében bármely politikai testülettől 
származzék is a szöveg, az illetékes bizottságot megfelelő módon be kell vonni. Az illetékes 
bizottságnak kell majd megállapítania a hiba típusát és azt, hogy a javasolt módon 
helyesbíthető-e. Bizonyos esetekben még arra a következtetésre is juthat, hogy a 
helyesbítésnek nincs helye, hanem az Európai Bizottságnak kell hivatalos jogalkotási 
javaslatot előterjesztenie. 

A Parlament mint intézmény elszámoltathatósága érdekében a helyesbítést bizonyos formában 
plenáris ülésen is meg kell erősíteni. Ezt a lehetőséget egyensúlyba kell hozni azzal a 
követelménnyel, hogy parlament napirendjét – különösen a szavazások óráját – nem szabad 
túlterhelni. Az itt javasolt megoldást egyébként hasonló formában alkalmazza az Eljárási 
Szabályzat, például a bizottságok tagjainak megválasztásakor (177. cikk (3) bekezdés) vagy 
az Eljárási Szabályzat értelmezésének kialakítása során. 

  
1 A Bíróság 2006.december 12-i ítélete a C-380/03 számú, a Német Szövetségi Köztársaság v. Európai 
Parlament és az Európai Unió Tanácsa ügyben, lásd a 126. és 127. paragrafusokat


