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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Parlament eljárási szabályzata, az eljárási szabályzat alkalmazásáról és értelmezéséről 
szóló 201. cikkének módosításáról
(2006/2192(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzata módosítására irányuló javaslatra (B6-0166/2006),

– tekintettel eljárási szabályzat 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
201. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben ezen Eljárási Szabályzat 
alkalmazása és értelmezése során kétség 
merül fel, az Elnök, az e területen hozott 
korábbi határozatok sérelme nélkül, az 
ügyet vizsgálat céljából az illetékes 
bizottsághoz utalhatja.

(1) Amennyiben ezen Eljárási Szabályzat 
alkalmazása és értelmezése során kétség 
merül fel, az Elnök az ügyet vizsgálat 
céljából az illetékes bizottsághoz utalhatja.

A 166. cikk szerinti, az ügyrendi javaslat 
esetén az Elnök az ügyet szintén az 
illetékes bizottsághoz utalhatja.

A bizottsági elnökök akkor járhatnak így 
el, ha a bizottsági munka során hasonló, a 
bizottság munkájával kapcsolatos kétség 
merül fel.

Giuseppe Gargani, a Jogi Bizottság elnöke, 2006. március 9-én javaslatot tett arra, hogy 
módosítsák az eljárási szabályzat alkalmazásáról szóló 201. cikket azzal a céllal, hogy a 
bizottsági elnököknek - bizonyos feltételek meglétekor - lehetőségük legyen az eljárási 
szabályzattal kapcsolatos interpretációs kérdésekkel a Szabályzatért felelős bizottsághoz 
fordulni azért, hogy a jövőre nézve mérvadó útmutatást kapjanak. Jelenleg csak a Parlament 
elnökének van erre hatásköre.
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Amint arra Gargani úr helyesen rámutatott, a bizottsági elnököknek feladatuk ellátása során 
folyamatosan alkalmazniuk, s ebből adódóan értelmezniük is kell az eljárási szabályzatot. Ezt 
a tényt részben tükrözi a 186.cikk, amely igen nagy számban közöl bizottságokban 
alkalmazható, plenáris ülésekre vonatkozó szabályokat. A 166. cikk (5) bekezdése szerint az 
egyik alkalmazható rendelkezés már most lehetővé teszi a bizottsági elnökök számára azt, 
hogy ügyrendi javaslatként előforduló ügyet egy illetékes bizottsághoz utaljanak. Ez a 
lehetőség azonban leszűkül a bizottsági ülésekkel kapcsolatos kérdésekre, mivel a Szabályzat 
pontosításának igénye gyakran más - például a bizottságok közti együttműködéssel, a plenáris 
ülésszak alatt a Parlament, illetve a parlamenti bizottságok szerepével stb. kapcsolatos -
kérdések kapcsán merül fel.

Úgy tűnik, hogy a probléma megfelelő megoldása az lenne, ha - a jelentésben javasolt 201. 
cikk módosításával - a bizottsági elnököket a Szabályzat értelmezése tekintetében 
általánosabb hatáskörrel ruháznák fel. Ez a hatáskör a bizottsági munka során előforduló, a 
bizottság munkájával kapcsolatos kérdésekre korlátozódna. Ez a cikk az Elnök általános 
hatáskörét nem vonná kétségbe.

Ugyanakkor a 201. cikk megszövegezése két szempontból javítandó:

A már meglévő (1) bekezdés második albekezdését el lehetne hagyni, ugyanis a Szabályzat 
166. cikkének (5) bekezdésében szereplő harmadik mondat ezt szükségtelenné teszi, mivel 
ennek célja és hatása pontosan ugyanaz.

Nem igazán szükséges az olyan kitétel, mint: „az e területen hozott korábbi határozatok 
sérelme nélkül” , mivel magától értetődik, hogy az Elnök által, a Szabályzat alkalmazásával 
hozott korábbi határozatok érvényességét nem befolyásolja egy később hozott értelmezés. Ezt 
a felfogást tükrözi ugyanezen cikk (6) bekezdésében a következő mondat: „Ezen értelmezések 
az érintett cikkek későbbi alkalmazása és értelmezése szempontjából irányadónak 
számítanak.” (A szerző kiemelése)
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JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSÁRA B6-0166/2006

az Eljárási Szabályzat 202. cikke alapján

előterjesztette: Giuseppe Gargani

A 201. cikk módosítása

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás1
201. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A bizottsági elnökök az Eljárási 
Szabályzat által a bizottságoknak biztosított 
hatáskörök gyakorlása keretében 
felmerülő, az Eljárási Szabályzat 
értelmezésével kapcsolatos kérdéseket 
intézhetnek az illetékes bizottsághoz.

Or. fr

Indokolás
A bizottsági és küldöttségi elnököknek hivataluk gyakorlása során alkalmazniuk és 
értelmezniük kell az Eljárási Szabályzatot, ezért lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy az 
Eljárási Szabályzat által a bizottságoknak és küldöttségeknek biztosított hatáskörök 
gyakorlása során felmerülő kérdések tekintetében az illetékes szervhez, vagyis az 
Alkotmányügyi Bizottsághoz fordulhassanak. Ez az intézkedés lehetővé teszi az Eljárási 
Szabályzat alkalmazásán belüli egységességet és biztosítja a Parlament belső szabályzási 
keretén belüli jogbiztonságot.

Egyébiránt a javaslat előzménye megtalálható az Eljárási Szabályzat 166. cikkében is, amely 
a 186. cikk értelmében a bizottságokban alkalmazandó. Az Eljárási Szabályzatra való 
hivatkozásra vonatkozó 166. cikk (5) bekezdésében a következők szerepelnek: „Az Elnök az 
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ügyet az illetékes bizottsághoz utalhatja”.


