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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának módosításáról a képviselők 
statútumának fényében 
(2006/2195(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2006. június 29-i levelére, és a levél 2006. szeptember 7-i plenáris 
ülésen való ismertetésére,

– 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 az Európai Parlament 2009-ben kezdődő parlamenti 
ciklusának első napján lépnek hatályba;

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

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
8. cikk

Költségtérítés és juttatások A képviselők statútumának végrehajtása
A képviselőket megillető költségtérítésre 
és juttatásokra vonatkozó szabályokat az 
Elnökség állapítja meg.

A képviselők statútumának végrehajtására 
vonatkozó szabályokat – eltérő 
rendelkezés hiányában – az Európai 
Parlament Elnöksége fogadja el.

Módosítás: 2
39. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A Parlament EK-Szerződés 192. 
cikke szerinti kezdeményezési joga 
keretében minden képviselő benyújthat 
közösségi jogi aktusra irányuló javaslatot.

Módosítás: 3
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39. cikk (1b) bekezdés (új)

1b. A javaslatot az elnöknek kell 
benyújtani, aki a javaslatot vizsgálat 
céljából az illetékes bizottsághoz utalja. A 
bizottsághoz utalás előtt a javaslatot 
lefordítják azokra a hivatalos nyelvekre, 
amelyeket e bizottság elnöke az 
összefoglaló vizsgálathoz szükségesnek 
ítél. A bizottság a további eljárásról a 
bizottsághoz utalást követő három 
hónapon belül, és a javaslat előadójának 
meghallgatása után határoz.

Módosítás: 4
39. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) A 45. cikk szerinti eljárás
kezdeményezését megelőzően az illetékes 
bizottság megbizonyosodik arról, hogy 
ilyen jellegű javaslat nincs előkészületben, 
azaz:

(2) Mielőtt az illetékes bizottság az (1a) 
bekezdés szerinti javaslat alapján vagy 
saját kezdeményezésre megindítja a 45. 
cikk szerinti eljárást, az alábbi 
kritériumok alapján megbizonyosodik 
arról, hogy a Bizottság ilyen jellegű 
javaslatot nem készít elő:

Módosítás: 5
150. cikk (6) bekezdés első albekezdés

(6) A Parlament eltérő határozatának 
hiányában a módosításokat kizárólag 
valamennyi hivatalos nyelven történő 
kinyomtatatást és kiosztást követően 
bocsátják szavazásra. A Parlament nem 
hozhat ettől eltérő határozatot, ha ez ellen 
legalább negyven képviselő kifogást emel. 

(6) A Parlament eltérő határozatának 
hiányában a módosításokat kizárólag 
valamennyi hivatalos nyelven történő 
kinyomtatatást és kiosztást követően 
bocsátják szavazásra. A Parlament nem 
hozhat ettől eltérő határozatot, ha ez ellen 
legalább negyven képviselő kifogást emel. 
A Parlament kerüli az olyan 
határozatokat, amelyek ahhoz vezetnének, 
hogy az egy adott nyelvet használó 
képviselők elfogadhatatlan mértékben 
kerülnének hátrányos helyzetbe.

Módosítás: 6
I. Melléklet 2. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)
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aa) minden olyan fizetség, amelyet a 
képviselő egy másik parlamentben 
betöltött képviselői megbízatásért kap,

Módosítás: 7
I. Melléklet 4. cikk

Az európai parlament képviselőkre 
vonatkozó, a különböző nemzeti 
rendelkezések helyébe lépő, a képviselők 
jogállásáról szóló szabályzat bevezetéséig 
a vagyonnyilatkozat tekintetében annak a 
tagállamnak a jogszabályait kell 
alkalmazni, amelyben megválasztották a 
képviselőt.

A vagyonnyilatkozat tekintetében annak a 
tagállamnak a jogszabályait kell 
alkalmazni, amelyben megválasztották a 
képviselőt.

Módosítás: 8
VII. Melléklet Ca. szakasz (új)

Ca. Személyes összeférhetetlenség
Az Elnökség jóváhagyásával egy 
képviselőtől meg lehet tagadni valamely 
dokumentumba való betekintést, ha az 
Elnökség a képviselő meghallgatása után 
arra a meggyőződésre jut, hogy a 
betekintés a Parlament intézményi 
érdekeinek vagy a közérdeknek az 
elfogadhatatlan károsodásához vezetne, és 
hogy a betekintést a képviselő magán vagy 
személyes jellegű indítékból kéri.
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INDOKOLÁS

1. módosítás - Az Eljárási Szabályzat 8. cikkének jelenlegi megfogalmazása már nem felel 
meg annak a jogállásnak, amely a képviselők statútumának hatálybalépése után fog fennállni.  
Ettől az időponttól kezdve a képviselői költségtérítések és juttatások már a képviselők 
statútumának 9–23., 27. és 28. cikkén alapulnak, nem pedig a Parlamentnek az EK-Szerződés 
199. cikke szerinti önszervezési jogán.

Célszerűnek tűnik, hogy az ilyen ügyekre vonatkozó végrehajtási határozatokat továbbra is az 
Elnökség hozza meg. A 8. cikk javasolt új megfogalmazása megfelelő szabályozási hatáskört 
ruház az Elnökségre. Az Elnökségre a 22. cikk (2) bekezdésében ruházott, a képviselők 
ügyeivel kapcsolatos pénzügyi, szervezési és igazgatási döntésekre vonatkozó hatáskör 
indokolt marad, mert a szabályok egyes esetekben történő végrehajtására vonatkozó politikai 
felelősséget érinti.

2., 3. és 4. módosítás - A javasolt módosítás célja a képviselők – a statútum 5. cikkében előírt 
– egyéni jogainak megvalósítása a Parlamentnek egy közösségi jogi aktusra irányuló javaslat 
benyújtására irányuló kezdeményezési joga keretében.
Maga a statútum ezt a jogot egy szabályozási fenntartás alá helyezi. Nem adja meg tehát a 
képviselőknek az arra irányuló jogot, hogy jogalkotási javaslataikat a plenáris ülésen 
szavazásra bocsássák. Az előterjesztési jogot akkor biztosítják, ha a javaslat vizsgálatát egy 
megfelelő eljárás során biztosítják. Az Eljárási Szabályzat 39. cikkéhez való kapcsolódás 
ehhez szabályozott eljárást kínál.
Célszerűnek tűnik, hogy az egyes képviselők jogalkotási javaslatait az illetékes bizottság 
összefoglaló előzetes vizsgálatára utalják. Az egyéni javaslattételi jog lehetséges 
veszélyeztetésének megakadályozása érdekében azonban elő kell írni, hogy a bizottságnak 
egy bizonyos határidőig határoznia kelljen a további eljárásról, és hogy a tanácskozás jelentés 
nélküli beszüntetésére irányuló határozat előtt a javaslat előadójának egy megbeszélés során 
lehetőséget kell adni az érvei kifejtésére.
A képviselők arra irányuló jogát, hogy a közösségi jogi aktusra irányuló javaslataikat az 
általuk választott hivatalos nyelven terjesszék elő, az Eljárási Szabályzat 138. cikkére való 
tekintettel nem lehet korlátozni. Az ilyen javaslatok összes hivatalos nyelvre történő fordítása 
azonban túlterhelné a rendelkezésre álló erőforrásokat, és a javaslattételi joggal való, bizonyos 
szövegrészek lefordíttatására irányuló visszaéléseket idézhetne elő.
Az ilyen javaslatok fordítását ezért meghatározott számú hivatalos nyelvre kell korlátozni, 
amelynek alapján az illetékes bizottságban lehetővé válik az összefoglaló vizsgálat, és amely 
nyelveket – a bizottságok munkakörülményeinek különbözősége miatt – a mindenkori 
elnökkel összhangban kell kiválasztani.
Ha az egyéni javaslattételi jog ezen garanciáit biztosítják, nagyon célszerűnek tűnik a 
jogalkotási javaslatról szóló jelentés elkészítését  – ahogy azt az Eljárási Szabályzat már 
jelenleg is előírja – a bizottság határozata mellett az Elnökök Értekezletének engedélyétől is 
függővé tenni, mert nehezen képzelhető el, hogy egy jelentés a Parlamentben az EK-
Szerződés 192. cikke szerinti minősített többséget kap, ha még a képviselőcsoportok 
vezetőinek többsége sem támogatja a javaslat alapvetéseit.
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5. módosítás – a képviselők statútumának 7. cikke a képviselők számára biztosítja, hogy a 
Parlament dokumentumai saját hivatalos nyelveikre le legyenek fordítva, valamint, hogy 
felszólalásaikat az összes hivatalos nyelvre tolmácsolják.
Ezeket a statútumban meghatározott jogokat az Eljárási Szabályzat 138. cikke garantálja. E 
határozat (3) és (4) bekezdésében a Parlament a végrehajtási szabályok meghatározására 
vonatkozó hatáskörét úgy használat fel, hogy a tolmácsolás a bizottsági és küldöttségi 
üléseken a valódi szükségletekre korlátozódik. E korlátozások nem kérdőjelezik meg a 
képviselők azon jogát, hogy saját nyelvüket használhassák, és ezért összeegyeztethetők a 
statútum rendelkezéseivel.
A 139. cikk átmeneti rendelkezését, amelyben a nyelvi szolgálatokban egy elkerülhetetlen 
személyzethiány esetére a teljes többnyelvűség alapelve alóli felmentés szerepel, a Parlament 
2006-ban megvizsgálta és további két évre meghosszabbította. Kivételes jellege miatt ez 
semmiféle ellentmondásban nem áll a statútum 7. cikkével. Ismételt felülvizsgálatra akkor 
kerül sor, amikor elegendő gyakorlati tapasztalat áll rendelkezésre, de legkésőbb e választási 
időszak végén.
Kívánatosnak tűnik az Eljárási Szabályzat 150. cikkének bizonyos korrigálása, amely 
lehetővé teszi a le nem fordított módosító indítványokról való szavazást, amennyiben 40-nél 
kevesebb képviselő él ellenvetéssel. El kell kerülni azt, hogy az egy bizonyos nyelvet 
használó képviselőket hátrány érje, amikor a 139. cikkben meghatározott kivételes 
körülmények egyike sem áll fenn. Az Európai Parlamentben ugyanis bizonyos nyelveket 40-
nél kevesebb képviselő használ rendszeresen. A saját nyelv használatának jogával nem lenne 
összeegyeztethető, ha képviselők egy ilyen csoportját újra és újra leszavaznák.

Egy ezt a problémát figyelembe vevő pontos szabályozás rendkívül bonyolult lenne, és 
alkalmazásához nehézkes bürokratikus eljárásra volna szükség. Ezért azt javasoljuk, hogy az 
Eljárási Szabályzat 150. cikkének (6) bekezdését egy általánosan megfogalmazott szabállyal 
egészítsük ki, abban bízva, hogy a Parlament határozataiban elkerüli majd azt, hogy valakit 
egyoldalúan hátrányos helyzetbe hozzon.

6. módosítás – A képviselőknek a statútum 9. cikkében megállapított javadalmazására 
egyetlen, a 11. cikkben található korlátozás érvényes, amely szerint azt a fizetséget, amelyet a 
képviselő egy másik parlamentben betöltött képviselői megbízatásáért kap, beleszámít a 
javadalmazásába. E rendelkezés végrehajtásának egyszerűsítéséhez célszerű, hogy az Eljárási 
Szabályzat I. mellékletében meghatározott, erre a tényállásra vonatkozó bejelentési 
kötelezettséget kiterjesszük, akkor is, ha – ahogy az a következőkben bemutatásra kerül – nem 
bír majd nagy gyakorlati jelentőséggel.

Az Európai Parlamentben és egy nemzeti parlamentben betöltött kettős képviselői megbízatás 
a statútum 2009. júliusi hatályba lépésétől fogva a közvetlen választásról szóló jogszabályok1

2002. június 25. és szeptember 23. között meghatározott módosításai alapján nem lesz 
lehetséges. A beszámítási szabály így csak a regionális parlamentekben betöltött mandátum 
esetében lesz alkalmazható, amennyiben a kettős mandátum a tagállamok belső szabályai 
szerint nincs kizárva. 

Az Elnökség feladata, hogy a Szabályzat végrehajtási rendelkezéseiben tisztázza, hogyan 
határolható be a parlamenti mandátum fogalma más politikai funkciókhoz képest (községi 
tanács, járási gyűlés).

  
1 HL L 283., 2002. 10. 21., 1. o. ff., különösen az 1. cikk 7b) pontja
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7. módosítás – A képviselők statútumában semmiféle szabály nem szerepel a képviselők 
esetleges vagyonnyilatkozat-nyújtási kötelezettségéről.

Ha a nemzeti jog (pl. a nemzeti választási törvények) rendelkezései alapján fennáll ilyen 
kötelezettség, az ezután is alkalmazható.

A javasolt módosítás ezt a tényállást veszi figyelembe.

8. módosítás – Az Eljárási Szabályzat 5. cikke (3) bekezdésének rendelkezése megfelel a 
képviselőknek a statútum 6. cikke (1) bekezdésében rögzített jogával, amely szerint a 
Parlament tulajdonában található összes dokumentumba betekintést nyerhetnek, az e 
rendelkezés (2)–(4) bekezdésében található korlátozásokkal. A bizalmas dokumentumok 
kezeléséről szóló VII. melléklet felülvizsgálatakor ezzel szemben szabályozási hiányosságot 
lehet megállapítani, hiszen csak olyan dokumentumokkal foglalkozik, amelyeket a Parlament 
számára más intézmények küldtek meg. Az ilyen dokumentumok (pl. a Tanács 
biztonságpolitikailag érzékeny dokumentumai) tekintetében az e melléklet A és B részében 
található rendelkezések megfelelőek és elegendőek. Ezek a rendelkezések azonban nem az 
olyan dokumentumokra érvényesek, amelyeknek maga a Parlament a szerzője. Az ilyen 
dokumentumok esetében a képviselők statútumának általános szabálya érvényes, miszerint a 
képviselőknek betekintési joguk van, amennyiben azok nem személyes aktákkal vagy 
elszámolásokkal kapcsolatosak. Megfontolhatók azonban kivételes esetek, amelyekben 
indokoltnak tűnik, hogy a Parlament a VII. melléklethez egy C rész hozzáfűzésével a 
megfelelő körültekintés mellett éljen a szabályozás képviselők statútumában megállapított 
szabályozási fenntartásával.
Ha az Európai Parlament a 1049/2001. sz. rendelettel összhangban a saját dokumentumai 
egyikéhez való hozzáférést a nyilvánosság számára megtagadhatja, ezt általános esetben a 
képviselők betekintési joga nem kérdőjelezheti meg. A szabályozás mégis célszerűnek tűnik 
azon kivételes esetekre, amelyekben a fennálló érdekütközés jelentős hátrányt képezne a 
Parlament számára, ha egy képviselő magán- vagy személyes indokokból bizonyos 
dokumentumokba követelhetné a betekintés engedélyezését. A döntés arról, hogy az 
intézményt fenyegető indokolttá teszik-e a képviselők betekintési jogának korlátozását, az 
Elnökség számára kell fenntartani.


