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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Parlament eljárási szabályzatának módosításáról a plenáris ülés munkájával és a saját 
kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos parlamenti reformmal foglalkozó 
munkacsoport javaslatainak fényében
(2007/2272(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Elnökök Értekezletének 2007. október 25-i és december 12-i határozataira,

– tekintettel elnökének 2007. november 15-i és 2008. január …-i leveleire,

– tekintettel a parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoport „A plenáris ülés és a 
Parlament munkaterve” című, az Elnökök Értekezletének benyújtott 2007. szeptember 6-i 
első időközi jelentésére (PE 392.600/CPG) és annak a saját kezdeményezésű jelentésekkel 
kapcsolatos következtetéseire,

– tekintettel az EK-Szerződés 199. cikkére,

– tekintettel az eljárási szabályzat 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6–0000/2008),

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

2. rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba, kivéve a 
IIa. melléklet 2. és 3. pontját, amelyek a 2009. júliusában kezdődő parlamenti ciklus első 
napján lépnek hatályba; rámutat arra, hogy a 45. cikk (1) bekezdése a rendelkezés 
hatálybalépése előtt jóváhagyott jelentésekre is alkalmazandó;

3. úgy határoz, hogy az Európai Parlament eljárási szabályzatának a képviselők 
statútumának fényében történő módosításáról szóló 2007. november 13-i határozatban1

szereplő, a 39. cikk (2) bekezdésére vonatkozó 5. módosítás a következő ülés első napján 
fog hatályba lépni;

4. a 204. cikk c) pontjának értelmében úgy határoz, hogy az Elnökök Értekezlete 2007. 
december 12-i határozatában módosított, saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos 
szabályokról és gyakorlati tennivalókról szóló határozatot az eljárási szabályzat 
mellékleteként teszi közzé;

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

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2007)0500.
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Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
39 a. cikk (új)

39a. cikk
A Szerződések által a Parlamentre 

ruházott kezdeményezési jog
Azokban az esetekben, amikor a 
Szerződések kezdeményezési jogot 
ruháznak a Parlamentre, az illetékes 
bizottság úgy határozhat, hogy saját 
kezdeményezésű jelentést készít.
A jelentés a következőket foglalja 
magában: 
a) állásfoglalási indítvány,
b) adott esetben határozattervezet vagy 
ajánlástervezet,
c) adott esetben pénzügyi kimutatást 
tartalmazó indokolás.
Ha egy jogi aktus elfogadásához a Tanács 
jóváhagyása vagy hozzájárulása, vagy a 
Bizottság véleménye vagy hozzájárulása 
szükséges, a jogi aktusra irányuló 
javaslatról tartott szavazást követően az 
előadó javaslatára a Parlament úgy 
határozhat, hogy elhalasztja az 
állásfoglalási indítványról tartandó 
szavazást, ameddig a Tanács vagy a 
Bizottság ki nem fejti álláspontját.

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

(1a) A 39., a 39a. cikkben említett 
kezdeményezési jog alapján készített, 
illetve az Elnökök Értekezlete által 
stratégiai jelentésnek minősített 
jelentések1 kivételével a saját 
kezdeményezésű jelentéseket a 131a. 
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cikkben meghatározott eljárás szerint 
vizsgálják meg a plenáris ülésen. 
E jelentések módosításai plenáris ülésen 
nem fogadhatók el. Ilyen esetekben a 151. 
cikk (4) bekezdésével összhangban 
alternatív állásfoglalási indítványt lehet 
előterjeszteni. 
Kivételes, és kellően indokolt esetekben az 
Elnökök Értekezlete úgy határozhat, hogy 
e jelentéseket az általános eljárási 
szabályokkal összhangban vizsgálják meg.
______________
1 Lásd az Elnökök Értekezlete megfelelő 
határozatát, amely az eljárási szabályzat … 
mellékletében szerepel.

Módosítás: 3
45. cikk 2. bekezdés

(2) E cikk rendelkezéseit értelemszerűen 
kell alkalmazni azokban az esetekben,
amelyekben a Szerződések a Parlament 
kezdeményezés jogát állapítják meg.

(2) Amikor a jelentés tárgyára a 39a. 
cikkben említett kezdeményezési jog 
vonatkozik, az engedélyezést csak azon az 
alapon lehet megtagadni, hogy a
Szerződésekben foglalt feltételek nem 
teljesülnek.

Módosítás: 4
45. cikk, melynek utolsó mondata a (2a) bekezdés (új)

(2a) Ilyen esetekben az Elnökök 
Értekezlete két hónapon belül határoz.

(2a) Mindkét esetben az Elnökök 
Értekezlete két hónapon belül határoz.

Módosítás: 5
110. cikk 1. bekezdés

(1) A Tanácsnak vagy a Bizottságnak 
bármely képviselő tehet fel írásbeli választ 
igénylő kérdéseket. A kérdések tartalmáért 
teljes mértékben a kérdés megfogalmazója 
felelős.

(1) A Tanácsnak vagy a Bizottságnak 
bármely képviselő tehet fel írásbeli választ 
igénylő kérdéseket az iránymutatásoknak 
megfelelően1. A kérdések tartalmáért teljes 
mértékben a kérdés megfogalmazója 
felelős.
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______________
1Lásd a IIa. mellékletet

Módosítás: 6
110. cikk 2. bekezdés

(2) A kérdéseket írásban kell benyújtani az 
Elnöknél, aki a kérdéseket az érintett 
intézményhez továbbítja.

(2) A kérdéseket írásban kell benyújtani az 
Elnöknél, aki a kérdéseket az érintett 
intézményhez továbbítja. Egy kérdés 
elfogadhatóságára vonatkozó kételyek 
esetén a döntés az elnök hatáskörébe 
tartozik. Döntéséről értesíteni kell a 
kérdést benyújtó képviselőt.

Módosítás: 7
110. cikk, (4) bekezdés második albekezdés

Egyéb (elsőbbséget nem élvező) 
kérdéseket az érintett intézményhez való 
továbbítást követő hat héten belül kell 
megválaszolni.

Egyéb (elsőbbséget nem élvező) 
kérdéseket az érintett intézményhez való 
továbbítást követő hat héten belül kell 
megválaszolni. Egy képviselő havonta 
legfeljebb három elsőbbséget nem élvező 
kérdést terjeszthet elő.

Módosítás: 8
131 a. cikk (új)

131a cikk
Rövid ismertetés

A Parlament az előadó kérésére és az 
Elnökök Értekezlete javaslatára úgy is 
dönthet, hogy az előadó egy teljes vitát 
nem igénylő jelentést plenáris ülésen, 
rövid ismertető formájában adjon elő. 
Ebben az esetben a Bizottságnak meg kell 
adni a lehetőséget a hozzászólásra, és 
minden képviselőnek jogában áll reagálni 
egy további írásos nyilatkozat a 142. cikk 
(7) bekezdése szerinti benyújtásával.
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Módosítás: 9
142. cikk 5. bekezdés

(5) A jelentésről szóló vitában a 
Bizottságot és a Tanácsot általában 
közvetlenül a jelentésnek az előadó általi 
előterjesztését követően kell meghallgatni.
Ugyanakkor a Bizottság javaslatának 
vitája esetén az Elnök felkéri a Bizottságot 
az első felszólalás megtételére a javaslat 
rövid ismertetése céljából, és a Tanácstól 
származó szöveg vitája esetén az Elnök 
felkérheti a Tanácsot az első felszólalás 
megtételére, mindkét felszólalást az előadó
felszólalása követi. A Bizottság és a 
Tanács újból szót kaphat, különösen a 
képviselők által tett nyilatkozatokra történő 
válaszadás céljából.

(5) A jelentésről szóló vitában a 
Bizottságot és a Tanácsot általában 
közvetlenül a jelentésnek az előadó általi 
előterjesztését követően kell meghallgatni.
A Bizottság, a Tanács és az előadó újból 
szót kaphat, különösen a képviselők által 
tett nyilatkozatokra történő válaszadás 
céljából.

Módosítás: 10
151. cikk 4. bekezdés

(4) A bizottság jelentésében szereplő nem 
jogalkotási állásfoglalási indítványhoz egy 
képviselőcsoport alternatív állásfoglalási 
indítványt terjeszthet elő.

(4) A bizottság jelentésében szereplő nem 
jogalkotási állásfoglalási indítványhoz egy 
képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő alternatív állásfoglalási 
indítványt terjeszthet elő.

Ilyen esetben a képviselőcsoport nem
terjeszthet elő módosításokat az illetékes 
bizottság állásfoglalási indítványához. A 
képviselőcsoport állásfoglalási indítványa
nem lehet hosszabb, mint a bizottság 
állásfoglalási indítványa; azt a 
Parlamentben módosítás nélkül bocsátják 
egyetlen szavazásra.

Ilyen esetben a képviselőcsoport vagy az 
érintett képviselők nem terjeszthetnek elő 
módosításokat az illetékes bizottság 
állásfoglalási indítványához. Az alternatív
állásfoglalási indítvány nem lehet 
hosszabb, mint a bizottság állásfoglalási 
indítványa; azt a Parlamentben módosítás 
nélkül bocsátják egyetlen szavazásra.

A 103. cikk (4) bekezdése megfelelően 
alkalmazandó.

Módosítás: 11
IIa. melléklet (új)

IIa. MELLÉKLET
Iránymutatások a 110. cikk szerinti 
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írásbeli választ igénylő kérdésekhez
1. Az írásbeli választ igénylő kérdések:
- az Európai Unió tevékenységi körébe 
tartozó ügyekre vonatkoznak;
- tömörek és érthető problémát vetnek fel; 
- nem használnak sértő nyelvezetet;
- nem vonatkoznak szigorúan személyes 
ügyekre;
2. ha egy kérdés nem felel meg ezeknek az 
iránymutatásoknak, a titkárság erre 
vonatkozóan javaslatot tesz a szerzőnek. 
3. Amennyiben az előző hat hónap 
folyamán azonos vagy hasonló kérdést 
már feltettek és megválaszoltak, a 
titkárság a korábbi kérdés és válasz 
másolatát eljuttatja a kérdést benyújtó 
képviselőhöz. A megismételt kérdést nem 
továbbítják, kivéve, ha a kérdés 
megfogalmazója újabb fontos 
fejleményekre hivatkozik, vagy további 
információhoz kíván jutni.
4. Kapcsolódó ügyekben feltett kérdésekre 
együttes válasz adható.
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INDOKOLÁS

I. A reformkezdeményezés háttere

A Parlament belső reformprogramja a reformszerződésről való sikeres megegyezést követően 
újfent jelentőséget nyert, ami nagymértékben megnöveli és kiemeli az Európai Parlament 
jogalkotási folyamatban játszott szerepét.  A most kezdődő reformfolyamat kulcsfontosságú 
célkitűzése a munkafolyamatok javítása az átláthatóság növelése érdekében, valamint abból a 
célból, hogy intézményünk jobban megfeleljen a polgárok Európai Parlamenttel kapcsolatos 
jelenlegi elvárásainak. A javasolt változások egy alapos mérlegelési folyamat 
következményei, melynek eredményeit lépésről-lépésre valósítják meg.

Az Európai Parlament Elnökeinek Értekezlete 2007. február 15-i ülésén úgy határozott, hogy 
létrehoz egy parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoportot, melynek elnöki tisztét 
Dagmar Roth-Behrendt asszony tölti be. Megbízatásának megfelelően Dagmar Roth-Behrendt 
asszony 2007. szeptember 6-án benyújtotta első időközi jelentését, mely „A plenáris ülés és a 
Parlament munkaterve”címet viseli. 
Az Elnökök Értekezlete 2007. október 25-i ülésén üdvözölte a jelentést, és elfogadta a 
dokumentumban szereplő szinte valamennyi reformjavaslatot. E változtatások nagyrészt az 
Értekezlet hatáskörébe tartoznak, de egyes esetekben végrehajtásuk a Parlament eljárási 
szabályzatának módosítását teszi szükségessé.

Ezért az Értekezlet ezzel kapcsolatban úgy határozott, hogy az alábbi tételeket az 
Alkotmányügyi Bizottság elé utalja:

– A Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett írásbeli kérdésekre vonatkozó eljáráshoz tartozó 
útmutatók elkészítése.

– Egy olyan eljárás bevezetése, amely lehetővé teszi, hogy a 131. cikk (2) bekezdése 
szerinti jelentéseket az előadó plenáris ülésen ismertethesse és ezekre a Bizottság 
reagálhasson, illetve hogy a többi képviselő ezekhez írásbeli hozzászólásokat 
nyújthasson be. 

– Annak a lehetősége, hogy az előadó a plenáris ülés jogalkotási szövegekkel kapcsolatos 
vitáit kezdeményezhesse és lezárhassa.

Tekintettel a parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoport legutóbbi döntéseire, az 
Elnökök Értekezlete 2007. december 12-én úgy határozott, hogy a nem jogalkotási 
jelentésekre vonatkozó egyszerűsített eljárás bevezetésével kapcsolatos további tételeket és az 
eljárási szabályzat felülvizsgálatát a jogalkotói kezdeményezési jelentés elkészítésének 
elősegítése érdekében az Alkotmányügyi Bizottság elé utalja.

E határozatnak megfelelően és az eljárási szabályzat 202. cikke értelmében az Alkotmányügyi 
Bizottság megfontolta a javasolt változtatásokat.

II. Az elfogadott reformintézkedések tartalma és indokolása

Az alábbi bekezdések az előadó által javasolt reformintézkedések elfogadásának indokolását 
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tartalmazzák. A nyilatkozatban rendszeres hivatkozások is találhatók a parlamenti reformmal 
foglalkozó munkacsoport által megfogalmazott konkrét javaslatokra. Az eljárási szabályzat 
parlamenti határozatban található módosításai az Elnökök Értekezlete által felvetett pontok 
szerinti négy szakaszba csoportosítva jelennek meg. 

1. A Tanácsnak vagy a Bizottságnak címzett, a 110. cikk (5., 6., 7., és 11. módosítás) szerinti 
írásbeli kérdésekkel kapcsolatos eljárások reformja

A parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoport következtetésében megjegyezte, hogy a 
Tanácshoz vagy a Bizottsághoz címzett, 110. cikk szerinti írásbeli kérdések jelenlegi 
gyakorlata nyilvánvalóan nem kielégítő. A Bizottság szintén határozott panasszal élt az 
ilyen kérdések nagy száma, és a megválaszolásukhoz szükséges, szolgálataira nehezedő 
adminisztratív munkateher ellen.

Az ülések átláthatóbb struktúrájának létrehozására és új stratégiai programozására irányuló 
erőfeszítések keretében az első időközi jelentés azt a javaslatot tette, hogy ezekhez a 
kérdésekhez a 109. cikk szerinti szóbeli kérdések tekintetében érvényben lévőkhöz hasonló 
elfogadhatósági feltételeket és útmutatásokat kellene meghatározni. Az Elnökök 
Értekezlete, ahogy azt fent már jeleztük, támogatta ezt a javaslatot.

Ezért az Önök előadója megfontolta, miképp lehetne ezt a javaslatot végrehajtani, és arra a 
következtetésre jutott, hogy az volna a megfelelő megoldás, ha a 110. cikket részlegesen 
módosítanák, az eljárási szabályzatot pedig ezzel egy időben egy új IIa. melléklettel 
egészítenék ki. A cikk (1) bekezdését olyan irányban módosították, hogy utaljon a 11. 
módosításban szereplő, az írásbeli kérdések elfogadhatóságára vonatkozó, igényelt 
útmutatásokat tartalmazó mellékletre.

A 110. cikk (2) bekezdésének módosítása értelmében az írásbeli kérdések 
elfogadhatóságáról szóló döntés az Elnök hatáskörébe tartozik. Azokra az aggodalmakra 
reagálva, amelyek szerint a túlzott munkaterhelés hátráltathatja az Elnök tevékenységét, 
meg kell jegyezni, hogy a 20. cikk (3) bekezdése értelmében az Elnöknek mindig lesz 
lehetősége arra, hogy a 110. cikk (2) bekezdése szerinti hatáskörének gyakorlását az 
alelnökre ruházza.

A feltételeket egy űrlap tartalmazza, amely teljes mértékben tiszteletben tartja a 
képviselőknek azt a jogosultságát, hogy írásbeli kérdéseket tegyenek fel a Bizottságnak, és 
arra megfelelő határidőn belül választ kapjanak. Másrészt egyértelmű rendelkezések
gondoskodnak az e jogosultsággal való visszaélések megakadályozásáról, nevezetesen az 
új szabályozás háromra korlátozza az elsőbbséget nem élvező kérdések számát (a 110. cikk 
(4) bekezdésének módosítása), a korábbiakhoz hasonló vagy azokkal azonos kérdéseket 
kötelezően mellőzik (a melléklet 2. pontja), a sértő nyelvezetet használó kérdések pedig 
nem elfogadhatóak (a melléklet 1. pontja). Ez a pont főként arra hivatott, hogy 
megakadályozza az Európai Unió alapvető értékeinek bármely esetleges megsértését.

A megfelelő javaslatokat az Elnökség titkársága juttatja el azokhoz képviselőkhöz, akiknek 
kérdései nem felelnek meg a IIa. mellékletben szereplő útmutatók követelményeinek. 
Annak érdekében, hogy a titkárságnak kegyen ideje belső felépítését ezekhez a 
feladatokhoz igazítani, a IIa. melléklet 2. és 3. pontjai csak később lépnek érvénybe. 
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2. Új 131a. cikk beiktatása teljes vitát nem igénylő jelentés (8. módosítás) rövid ismertetésére 
vonatkozóan 

A parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoport megjegyezte, hogy az ülések 
programjának hatékonyabb kialakítása érdekében az előadókat fokozottabban kellene 
ösztönözni a 131. cikk megfelelőbb alkalmazására a plenáris ülésen sorra kerülő, 
módosítás és vita nélküli nélküli eljárások esetében.  Annak érdekében, hogy az előadók 
lemondjanak a teljes vitáról, „A plenáris ülés és a Parlament munkaterve” című első 
időközi jelentés ösztönzőként olyan időszakok bevezetését javasolta, amikor az előadók a 
plenáris ülésen ismertethetik a jelentéseiket, anélkül, hogy ezt vita követné.

E javaslat figyelembe vételével az Önök előadója egy új 131a. cikk beiktatását támogatta. 
Ez a módosítás javít majd a jelenlegi gyakorlaton. A Parlamentnek a jövőben az előadó 
kérésére és az Elnökök Értekezlete javaslatára lehetősége lesz úgy dönteni, hogy az előadó 
egy teljes vitát nem igénylő jelentést plenáris ülésen, a külön erre a célra rendelkezésére 
bocsátott időben ismertessen. Az előadó jelentésére csak a Bizottság reagálhatna, a 
képviselők nem. A 142. cikk (7) bekezdése ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a képviselők 
írásos hozzászólásokat nyújtsanak be.

Továbbá a parlamenti reformról szóló első időközi jelentés 4. fejezetével és az Elnökök 
Értekezlete által 2007. december 12-én hozott határozatokkal összhangban egyes 
kivételektől eltekintve (lásd az alábbi 4. szakaszt) ez az új cikk fogja tartalmazni a saját 
kezdeményezésű jelentések plenáris ülésen történő vizsgálatára vonatkozó általános 
eljárást.

3. A Parlament láthatóságának növelése a viták során a felszólalási idő felosztásáról szóló 
142. cikk módosítása révén (9. módosítás)

A Parlament éves viták megszervezésével kapcsolatos elsődleges szempontjai tekintetében 
a parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoport megállapította, hogy növelni kell a 
Parlament láthatóságát és fokozni kell a viták élénkségét.

Ennek a célnak az elérése érdekében a munkacsoport első időközi jelentésében azt 
javasolta, hogy különböző intézkedések révén meg kell változtatni a viták szervezését. 
Ezek között szerepel az a rendelkezés, hogy általános szabályként az előadó vezesse be és 
zárja le a jogalkotási szövegekről zajló vitákat.

A 142. cikk (5) bekezdésének e határozatban foglalt egyszerű módosítása a fent említett 
javaslat céljainak elérését szolgálja. Az, hogy a parlamenti jelentést először az előadó 
mutatja be, nagymértékben hozzá fog járulni az adott jogalkotási folyamat keretében 
tárgyalt kérdéssel kapcsolatos európai parlamenti álláspont középpontba helyezéséhez.

Másrészt, ha ez a módszer jelenti is az általános szabályt a vita lefolytatására, a 
rendelkezés maga nem akadályozza meg, hogy a Parlament elnöke egyedi körülmények 
között úgy dönthessen, hogy rendkívüli okokból a Bizottság vagy a Tanács képviselője 
szólalhat fel először.

Az előadó által javasolt megfogalmazás végül azt is biztosítja, hogy a Tanács és/vagy a 
Bizottság, illetve a képviselőcsoportok által hivatalosan kijelölt szóvivők nyilatkozata után 
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a vita második részét fenn lehet tartani az ülésen részt vevő képviselők felszólalásaira és 
kérdéseire. Az eljárás így úgy lenne kialakítva, hogy az garantálná a bizottsági 
javaslatokról, valamint a Tanácstól származó szövegekről folytatott átfogó vita lehetőségét.

4. A saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos cikkek módosítása (1., 2., 3., 4. és 10. 
módosítás)

2007. december 12-én az Elnökök Értekezlete jóváhagyta a további reformintézkedéseket, 
amelyek célja a különböző típusú saját kezdeményezésű jelentések megkülönböztetése a 
parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoport javaslatai alapján. A saját 
kezdeményezésű jelentések öt kategóriába kerülnek besorolásra, melyek mindegyike 
különböző szintű engedélyezést és a plenáris ülésen más-más eljárást tesz szükségessé:  
saját kezdeményezésű jogalkotási jelentések, stratégiai jelentések (a Bizottság éves 
jogalkotási és munkaprogramjában foglalt stratégiai és elsőbbséget élvező 
kezdeményezésekre adott válaszként), saját kezdeményezésű nem jogalkotási jelentések, 
éves tevékenységi és monitoring jelentések, valamint végrehajtási jelentések. 

E felosztás értelmében az Elnökök Értekezlete azt a döntést is hozta, hogy a Parlament 
eljárási szabályzatával kapcsolatos változtatásokat szükségessé tevő új kérdéseket az 
Alkotmányügyi Bizottság hatáskörébe utalja. A bizottságot arra is felkérték, hogy készítse 
el az eljárási szabályzat összefüggő, technikailag konszolidált változatát általában a nem 
jogalkotási jelentésekre, és különösen a saját kezdeményezésű jelentésekre való tekintettel.
Ezzel a kéréssel összhangban az előadó összefüggő módosításokra tesz javaslatot.

A Szerződések által a Parlamentre ruházott kezdeményezési jogokkal kapcsolatos 
szabályok tisztázása és egységesítése érdekében helyénvalónak tűnt egy új, 39a. cikk 
bevezetése (1. módosítás). Az illetékes bizottság lesz jogosult döntést hozni ilyen 
jelentések készítéséről, az Elnökök Értekezlete 45. cikk szerinti engedélyezését követően.
A 39a. cikk megfogalmazása hasonlít a jogalkotási kezdeményezésekről szóló meglévő 39. 
cikkére. Különböző eljárási szempontok miatt jobb megoldás volt egy új cikk bevezetése, 
amely iránymutatásokat tartalmaz e jelentések megszövegezésével kapcsolatban. Ez az új 
cikk az 53. cikkben foglalt eljáráshoz hasonlóan bevezeti az ilyen jelentésekkel kapcsolatos 
plenáris zárószavazás felfüggesztésének lehetőségét is annak érdekében, hogy szükség 
esetén megállapodást lehessen elérni a Tanács és a Bizottság között. Egy ilyen 
felfüggesztés szükség esetén lehetővé tenné a Bizottság véleményének elfogadását is 
anélkül, hogy második jelentést kelljen a plenáris ülés elé terjeszteni. A 45. cikk (2) 
bekezdésének javasolt új megfogalmazása azt sugallja, hogy a 39a. cikkben említett 
kezdeményezések engedélyezését csak azokban az esetekben lehet megtagadni, ha a 
Szerződésekben foglalt feltételek nem teljesülnek (3. módosítás), továbbá, hogy két 
hónapon belül határozatot kell hozni (4. módosítás), hasonlóan az EK-Szerződés 192. 
cikke alapján tett kezdeményezésekre (39. cikk) jelenleg is érvényes szabályban 
foglaltakhoz.

Másrészt a 45. cikk tovább módosul azáltal, hogy egyszerűsített eljárás kerül bevezetésre 
az Elnökök Értekezlete által stratégiai jelentésnek minősített jelentéseken kívüli egyéb 
saját kezdeményezésű jelentések vonatkozásában (2. módosítás). A 45. cikk javasolt új, 
(1a) bekezdése rendelkezik arról, hogy ezeket a jelentéseket az előadó mutassa be a 
plenáris ülésen, a 131a. cikk szerint a Bizottságnak lehetőséget biztosítva a válaszadásra 
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(8. módosítás).

Továbbá azon saját kezdeményezésű jelentések esetén, amelyek nem Bizottság által 
előterjesztett szövegen alapulnak és nem tekinthetők jogalkotást megelőző jelentésnek, a 
munkacsoport felvetette annak lehetőségét, hogy a képviselőcsoportok alternatív 
állásfoglalási indítványt, vagy esetlegesen megegyezésre irányuló állásfoglalási indítványt 
terjesszenek elő. Ezért a 45. cikk új, (1a) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ilyen 
jelentések módosításai nem fogadhatók el, kivéve, ha a 151. cikk (4) bekezdésével 
összhangban terjesztik elő azokat.

Annak érdekében, hogy az egyes képviselők ne legyenek megfosztva annak lehetőségétől, 
hogy módosításokat javasoljanak egy előterjesztett szöveghez, a 151. cikk (4) bekezdése 
úgy kerül módosításra, hogy az alternatív állásfoglalási indítvány előterjesztésének joga 
kiterjesztésre kerül legalább negyven képviselőre is (10. módosítás). Az előadó véleménye 
szerint ez az eljárás lehetővé teszi az egyes képviselők számára, hogy politikai akaratukat 
összefüggően, írásban és átlátható módon nyilvánítsák ki. Továbbá kiküszöbölné azt is, 
hogy ugyanazon a szövegen belül egymásnak ellentmondó rendelkezések kerüljenek 
elfogadásra, így javítaná az adott szöveg minőségét is. Ha több alternatív állásfoglalási 
indítványt terjesztenek elő, helyénvalónak tűnik, hogy közös állásfoglalásra irányuló 
indítványt lehessen előterjeszteni, a 103. cikk (4) bekezdésében foglaltakhoz hasonlóan.

A javasolt módosítások célja a szükséges rugalmasság biztosítása is az új szabályok 
alkalmazása során. Adott esetben (például a legfontosabb vitákra előterjesztett jelentések 
esetében) a 45. cikk (1a) bekezdése lehetővé fogja tenni, hogy az Elnökök Értekezlete 
indokolt esetben úgy határozzon, hogy a jelentést kivételesen vizsgálják meg az általános 
eljárási szabályokkal összhangban.
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