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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzata 81. cikkének módosításáról
(2008/2027(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK 
tanácsi határozat végrehajtási eljárásaival kapcsolatos, az Európai Parlament és a 
Bizottság között létrejött intézményközi megállapodásra,

– tekintettel eljárási szabályzat 120., 201. és 202. cikkére,

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

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

2. rámutat arra, hogy e módosítás a következő ülés első napján lép hatályba;

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

Módosítás: 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81. cikk – (4) bekezdés – a) pont 

Hatályos szöveg Módosítás

Ha a Bizottság által tervezett végrehajtási 
intézkedések az „ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás” körébe 
tartoznak, a (3) bekezdés nem 
alkalmazandó, az (1) és (2) bekezdés pedig 
a következőkkel egészül ki:

Ha a Bizottság által tervezett végrehajtási 
intézkedések az „ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás” körébe 
tartoznak, a (3) bekezdés nem 
alkalmazandó, az (1) és (2) bekezdés pedig 
a következőkkel egészül ki:

(a) az ellenőrzés ideje akkor kezdődik, 
amikor az intézkedések tervezetét az összes 
hivatalos nyelven megküldték a
Parlamentnek; 

(a) az ellenőrzés ideje akkor kezdődik, 
amikor az intézkedések tervezetét az összes 
hivatalos nyelven megküldték a 
Parlamentnek. Rövidebb határidők esetén 
(az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (5) 
bekezdésének b) pontja) és sürgős 
esetekben (az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (6) bekezdése) az ellenőrzés 
idejét a végrehajtási intézkedés végleges 
tervezetének az Európai Parlament általi, 
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az 1999/468/EK határozatnak megfelelően 
létrehozott bizottság tagjainak elküldött 
nyelvi változatokban való kézhezvételétől 
kell számítani, kivéve ha a parlamenti 
bizottság elnöke kifogást emel. Ebben az 
esetben a 138. cikk nem alkalmazható.

Indokolás

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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