
PR\750735HU.doc PE415.140v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Alkotmányügyi Bizottság

2008/2120(INI)

8.12.2008

JELENTÉSTERVEZET
a Lisszaboni Szerződés fényében az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek közötti kapcsolatok fejlődéséről
(2008/2120(INI))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Elmar Brok



PE415.140v01-00 2/10 PR\750735HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................8



PR\750735HU.doc 3/10 PE415.140v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Lisszaboni Szerződés fényében az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 
közötti kapcsolatok fejlődéséről
(2008/2120(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvre,

– tekintettel az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvre,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvre, és különösen annak 9. cikkére,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvre,

– tekintettel az európai integrációban az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 
közötti kapcsolatokról szóló, 2002. február 7-i állásfoglalására1,

– tekintettel a közösségi ügyekben a kormányok és parlamentek közötti kapcsolatokról 
szóló, 2003. január 27-i iránymutatásokra (útmutató jellegű minimumszabványok) (a 
„koppenhágai parlamenti iránymutatások”)2, amelyeket az Európai Unió parlamentjei
közösségi és európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak XXVIII. konferenciáján 
(COSAC) fogadtak el,

– tekintettel az Európai Unióban a parlamentek közötti együttműködésről szóló, 2004. július 
3-i iránymutatásokra,3

– tekintettel a Párizsban, 2008. november 4-én tartott XL. COSAC következtetéseire, és 
különösen azok 1. pontjára,

– tekintettel az eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

A. mivel a Parlament által a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatok tárgyában 
elfogadott legújabb állásfoglalás 2002-re nyúlik vissza, és ezért itt az idő az 
újraértékelésre,

                                               
1 Az Alkotmányügyi Bizottság A5-0023/2002. sz. jelentése (Napolitano-jelentés) alapján elfogadva (HL C 
284E., 2002.11.21., 322. o.).
2 HL C 154., 2003.7.2., 1. o.
3 Az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciája fogadta el a 2004. július 2–3-i, hágai ülésén.



PE415.140v01-00 4/10 PR\750735HU.doc

HU

B. mivel az elmúlt évek során jelentősen javultak és sokoldalúbbá váltak a kapcsolatok, és 
egyre növekvő számú tevékenységre kerül sor mind a teljes parlamentek szintjén, mind 
pedig a parlamenti bizottságok szintjén,

C. mivel a kapcsolatok jövőbeni alakulásának figyelembe kell vennie a különféle létező 
gyakorlatok előnyeit és hátrányait,

D. mivel a Lisszaboni Szerződés keretében a nemzeti parlamenteknek – különösen a 
szubszidiaritás elvére tekintettel – adott új jogok arra ösztönzik a parlamenteket, hogy 
korai szakaszban bekapcsolódjanak az uniós szintű politikák megfogalmazásának 
folyamatába,

E. mivel a parlamentek közötti együttműködés valamennyi formájának összhangban kell 
lennie két alapvető elvvel (fokozott hatékonyság és parlamenti demokratizálás),

F. mivel az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek elsődleges feladata és funkciója a 
jogalkotási döntéshozatalban való részvétel és a politikai döntések ellenőrzése nemzeti, 
illetve európai szinten; mivel ez nem teszi feleslegessé a közjó érdekében folytatott 
szoros együttműködést, különösen az uniós jog nemzeti jogba való átültetésének 
vonatkozásában,

G. mivel célszerű politikai iránymutatásokat kidolgozni, amelyek alapján az Európai 
Parlament képviselői és szervei meghatározhatják a nemzeti parlamentekhez fűződő 
kapcsolatokkal és a Lisszaboni Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó 
rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggő jövőbeni fellépést,

A Lisszaboni Szerződés hozzájárulása a kapcsolatok fejlődéséhez

1. üdvözli a Lisszaboni Szerződés alapján a nemzeti parlamenteket megillető új jogokat, 
amelyek növelik ezek szerepét az Európai Unió politikai folyamataiban; úgy véli, hogy 
ezek a jogok három kategóriára bonthatók:

Kifogásolási jog a következők tekintetében:

– a szubszidiaritás elvének nem megfelelő jogszabályok, a „sárga lap” és a 
„narancssárga lap” eljárásán keresztül;

– a Szerződés egyszerűsített eljárás keretében végrehajtott változtatásai;

– igazságügyi együttműködési intézkedések polgárjogi ügyekben (családjog);

– a szubszidiaritás elvének megsértése, kereset benyújtásával a Bíróságnál (ha a nemzeti 
jog megengedi);

Részvételi jog a következők tekintetében:

– az Unió megfelelő működése (általános rendelkezés);

– az Europol és az Eurojust Európai Parlamenttel közös ellenőrzése;
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– a Szerződés változásaival foglalkozó konventek;

Tájékoztatáshoz való jog a következők tekintetében:

– a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség vonatkozásában 
folytatott politikák értékelése;

– a Belbiztonsági Állandó Bizottság eljárásai;

– a Szerződések módosítására irányuló javaslatok;

– uniós tagság iránti kérelmek;

– a Szerződés egyszerűsített felülvizsgálatai (hat hónappal korábban);

– a Szerződést kiegészítő intézkedésekre irányuló javaslatok;

Jelenlegi kapcsolatok

2. elégedettséggel állapítja meg, hogy az elmúlt években kedvezően fejlődtek kapcsolatai a 
nemzeti parlamentekkel, különösen a közös tevékenységek következő formáin keresztül:

– rendszeres vegyesbizottsági ülések félévente legalább kétszer, 

– eseti parlamentközi ülések bizottsági szinten az Európai Parlament vagy a Tanács 
elnöki tisztjét betöltő tagállam parlamentjének kezdeményezésére;

– parlamentközi ülések a bizottsági elnökök szintjén;

– együttműködés a parlamenti elnökök szintjén az Európai Unió parlamenti elnökeinek 
konferenciáján belül;

– a nemzeti parlamenti képviselők látogatásai az Európai Parlamentbe a megfelelő 
szakbizottságok ülésein való részvétel céljából;

– az európai szintű politikai csoportokon és pártokon belüli ülések, amelyeken a 
valamennyi tagállamból érkező politikusok találkoznak az Európai Parlament 
képviselőivel;

Jövőbeni kapcsolatok

3. véleménye szerint ki kell dolgozni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti, 
a jogalkotást megelőző és azt követő párbeszéd új formáit;

4. szükségesnek tartja, hogy támogassa a nemzeti parlamenteket a jogszabály-tervezetek 
általuk történő ellenőrzésében azoknak az uniós törvényhozók általi mérlegelése előtt;

5. kijelenti, hogy a megfelelő szakbizottságok rendszeres kétoldalú vegyesbizottsági ülései 
és az Európai Parlament meghívása alapján tartott, bizottsági szintű, eseti parlamentközi 
ülések lehetővé teszik, hogy az aktuális vagy tervbe vett jogszabályokkal és politikai 
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kezdeményezésekkel kapcsolatban korai szakaszban párbeszédre kerüljön sor, és ezeket 
ezért fenn kell tartani, és módszeresen a megfelelő bizottságok állandó hálózatává kell 
fejleszteni; úgy véli, hogy ezeket az üléseket eseti kétoldalú bizottsági ülések előzhetik 
meg vagy követhetik, amelyek a sajátos nemzeti problémákkal foglalkozhatnak;

6. megállapítja, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szakbizottsági 
elnökeinek értekezletei, mint például a Külügyi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság elnökeinek ülései a résztvevők korlátozott száma miatt hatékony 
eszközei az információk megosztásának és a véleménycserének;

7. az a véleménye, hogy a fent említettektől különböző együttműködési formák hatékonyan 
hozzájárulhatnának az európai politikai térség megteremtéséhez, és ezeket tovább kell 
fejleszteni, és változatosabbá kell tenni;

8. ebben az összefüggésben a nemzeti parlamentek szintjén üdvözölné az olyan újításokat, 
mint például ha feljogosítanák az európai parlamenti képviselőket arra, hogy évente 
egyszer felkérés alapján felszólaljanak a nemzeti parlamentek plenáris ülésein, hogy 
tanácsadói szerepben részt vegyenek az európai ügyekkel foglalkozó bizottságok ülésein, 
hogy részt vegyenek a szakbizottsági üléseken, ha ezek az Európai Unió vonatkozó 
jogszabályait vitatják meg, vagy hogy tanácsadói szerepben részt vegyenek a vonatkozó 
politikai csoportok ülésein;

9. ajánlja annak a lehetőségnek a megvizsgálását, hogy szakbizottságai költségvetést 
kapjanak a nemzeti parlamentek megfelelő bizottságaival való ülések szervezésére;

10. úgy véli, hogy a nemzeti parlamenteknek a Lisszaboni Szerződésben előírt, a
szubszidiaritás elvének való megfeleléssel kapcsolatos megnövekedett hatáskörei lehetővé 
fogják tenni az európai jogalkotás korai szakaszban való befolyásolását és ellenőrzését, és 
hozzá fognak járulni az Európai Unió szintjén a jobb jogalkotáshoz;

11. kijelenti, hogy a nemzeti parlamentek első alkalommal kaptak olyan meghatározott 
szerepet európai uniós ügyekben, amely elkülönül nemzeti kormányuk szerepétől, és 
amely közelebb viszi az Uniót a polgárokhoz;

12. emlékeztet arra, hogy a nemzeti parlamenteknek mindenekelőtt a vonatkozó alkotmányos 
szabályokkal összhangban kell ellenőrzést gyakorolniuk a nemzeti kormányok felett;

13. kiemeli, hogy a nemzeti parlamentek az európai jog végrehajtásának fontos szereplői, és 
hogy nagyon fontos lenne egy mechanizmus e terület legjobb gyakorlatainak 
kicserélésére;

14. ezzel összefüggésben megállapítja, hogy az információk parlamentek közötti cseréjére 
szolgáló elektronikus platform, az IPEX honlap létrehozása nagy előrelépést jelent, mivel 
lehetővé teszi a végrehajtási folyamat állandó figyelemmel kísérését;

A COSAC szerepe

15. az a véleménye, hogy a COSAC jövőbeni szerepét az Európai Parlament és a nemzeti 
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parlamentek közötti szoros együttműködésben kell majd meghatározni, és hogy a 
COSAC-nak az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvvel összhangban továbbra is elsősorban a 
nemzeti kormányok ellenőrzésével kapcsolatos általános politikai kérdésekkel és legjobb 
gyakorlatokkal összefüggő információcsere és vita fórumának kell maradnia4; úgy véli, 
hogy az információknak és a vitának másodsorban a szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülésén alapuló térséggel összefüggő jogalkotási tevékenységekre és a 
szubszidiaritás elvének európai uniós szinten történő tiszteletben tartására kell 
összpontosulnia;

16. határozott szándéka, hogy teljes mértékben betölti szerepét, teljesíti feladatait a COSAC 
működésével kapcsolatban, és továbbra is technikai támogatást nyújt a COSAC 
titkárságának és a nemzeti parlamentek képviselőinek;

17. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek COSAC-on belüli 
tevékenységeinek kiegészítő jellegűeknek kell lenniük, és ezeket kívülről nem szabad 
töredezetté tenni vagy ezekkel visszaélni;

18. úgy véli, hogy szakbizottságait erőteljesebben be kell vonni a COSAC üléseinek 
előkészítésébe és az ottani képviseletbe; úgy véli, hogy küldöttségét az Alkotmányügyi 
Bizottság elnökének kell vezetnie, és ennek a kérdéses COSAC-ülés napirendjén szereplő 
pontokkal foglalkozó szakbizottságok elnökeiből és előadóiból kell állnia;

19. tervbe veszi a nemzeti parlamentek és a Bizottság közötti, jogalkotás előtti párbeszéd 
módszeresebb nyomon követését (az úgynevezett „Barroso-kezdeményezés”) annak 
érdekében, hogy a jogalkotási folyamat korai szakaszában tájékoztatást kapjon a nemzeti 
parlamentek álláspontjáról;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

                                               
4 Lásd a kormányok és parlamentek közötti, közösségi ügyekkel összefüggő kapcsolatokra vonatkozó fent 
említett iránymutatásokat (útmutató jellegű minimumszabványok).
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INDOKOLÁS

I. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok alakulása

Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok a képviselők első 
közvetlen választása előtt bizonyos fokig „szervesek” voltak abból a szempontból, hogy a 
Parlament képviselőit a nemzeti parlamentek küldték ki. A közvetlen választással ez a kapocs 
megszűnt, és felvetődött az a kérdés, hogy a jövőre nézve hogyan lehetne és hogyan kellene 
ezt a viszonyt alakítani. Hosszabb idő elteltével, amely alatt szabályozó keret nélkül, egyedi 
érintkezésekre került sor, a Maastrichti Szerződés első alkalommal vállalkozott arra, hogy 
megpróbálja szervezetté tenni a kölcsönös kapcsolatokat. A Szerződés két nyilatkozatában 
hangsúlyozták, hogy a nemzeti parlamentek szerepet játszanak a közösségi jogalkotásban, 
ezeket a kormányoknak időben tájékoztatnia kell a jogalkotási javaslatokról, és kívánatos a 
nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködés5. Ez állhatna többek 
között rendszeres találkozók tartásából és kölcsönös könnyítések biztosításából. 

Ugyanebben az időszakban létrehozták a nemzeti parlamentek közösségi és európai ügyekkel 
foglalkozó bizottságainak konferenciáját (COSAC), amely az Európai Parlament részvételével 
hathavonta ül össze, különösen a nemzeti kormányok európapolitikai kérdésekre tekintettel 
történő ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatok és „legjobb gyakorlatok” kicserélése céljából. 
A COSAC az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak címezheti 
„hozzájárulásait”, amelyek mindazonáltal nem kötik a részt vevő parlamenteket. Az Európai 
Parlament részvétele egy hattagú küldöttség kiküldéséből áll, akik közül ketten az elnökség 
helyettes elnökei, akik különösen jól ismerik a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatokat. 

Az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamentek szerepéről szóló jegyzőkönyv 
ezt az állapotot formalizálta és emelte a Szerződések jogának szintjére. A jegyzőkönyv arra 
bátorítja a nemzeti parlamenteket, hogy vegyenek részt intenzívebben az Unió 
tevékenységeiben, és adjanak hangot az őket különösen érintő témákkal kapcsolatos 
nézeteiknek. E célból meghatározza a bizottsági dokumentumok gyorsabb továbbítását, és 
hathetes határidőt szab, amelynek elteltével a Tanács elkezdheti a szövegek megvitatását.

A nizzai konferencia által elfogadott „Nyilatkozat az Unió jövőjéről” című dokumentum 
meghatározta, hogy a nemzeti parlamentek részt fognak venni egy átfogó vitában, amely
során többek között tisztázni kell a „nemzeti parlamentek szerepét Európa felépítésében”. 
Ennek megfelelően az ezt követő Európai Konvent tizenegy munkacsoportja közül az 
egyiknek a nemzeti parlamentek szerepe volt a témája. A munkacsoport zárójelentésében 
kifejezésre juttatta, hogy a nemzeti parlamenteknek minden hatalmukban álló eszközt latba 
kell vetniük annak érdekében, hogy kormányaikon keresztül befolyásolják a Tanácsot. Az 
Unió tagállamokban való „meggyökereződése” a nemzeti parlamentek ügye. Az Európai 
Parlamenthez fűződő viszony nem versenytársak közötti viszony. Az Európai Parlamentnek 
és a nemzeti parlamenteknek más-más szerepe van, mégis osztoznak abban a közös célban, 

                                               
5 13. és 14. nyilatkozat



PR\750735HU.doc 9/10 PE415.140v01-00

HU

hogy közelebb kívánják hozni az Uniót a polgárokhoz, és ily módon hozzá kívánnak járulni az 
Unió demokratikus legitimitásának erősítéséhez.6

2002-ben az Európai Parlament egy részletes jelentést szentelt a nemzeti parlamentekhez 
fűződő kapcsolatainak.7 Ebben kifejezésre juttatta, hogy az Európai Unióval kapcsolatban a 
nemzeti parlamentekben kinyilatkoztatott aggodalom szükségessé teszi ennek a mindenkori 
kormányokkal szembeni jogköreinek jobb és egyértelműbb rögzítését. Ez különösen azt 
jelenti, hogy szorosabb és hatékonyabb együttműködést kell megvalósítani a nemzeti 
parlamentek és az Európai Parlament között.8 Az Unió szükséges parlamentarizálásának két 
pilléren kell nyugodnia: egyrészt az Európai Parlament jogköreinek kibővítésén az Unió 
valamennyi határozata tekintetében, másrészt pedig a nemzeti parlamentek jogköreinek 
erősítésén mindenkori kormányaik vonatkozásában.9 Ami a kapcsolatok gyakorlati oldalát 
illeti, az Európai Parlament javasolta az európai integráció valamennyi területén a mindenkori 
bizottságok közötti együttműködés továbbfejlesztését és módszeresebbé tételét, többek között 
a közös kül- és biztonságpolitika, a Gazdasági és Monetáris Unió, a szabadság, a biztonság és 
a jog érvényesülésén alapuló térség és az alkotmányos kérdések területén.10

Az Alkotmányszerződéshez csatolt, az Európai Unióban a nemzeti parlamentek szerepéről és 
a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvekben a nemzeti 
parlamentek első alkalommal kaptak lehetőséget arra, hogy elindítsák a jogalkotási javaslatok 
felülvizsgálatát a szubszidiaritás elvének betartása szempontjából, a parlamentek harmadának 
közreműködése esetén (a „sárga lap” eljárás). A reformszerződésként is ismert Lisszaboni 
Szerződéshez csatolt ugyanezen jegyzőkönyvekben ezt a jogot még kiegészítették azzal a 
lehetőséggel, hogy a parlamentek többségével és az Európai Parlament többségével, valamint 
a Tanács tagjainak 55%-os többségével meg lehet buktatni a jogalkotási javaslatokat („piros 
lap” eljárás). Ez az újítás az Európai Parlament nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatait is 
érinti, mivel ennek egy nyolchetes határidőt kell betartania, mielőtt lezárhatná a javaslatokkal 
kapcsolatos tanácskozásait, és figyelembe kell vennie az ezen időszakban továbbított 
indokolással ellátott véleményeket. Továbbá eljárási szabályzatát hozzá kellett igazítania az új 
adottságokhoz. Még ha ennek az új berendezkedésnek a gyakorlati jelentősége csak a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után fog is megmutatkozni, nem lebecsülendő 
„jelképes” jelentősége van, mivel első alkalommal ismerték el hivatalosan a nemzeti 
parlamenteket „uniós szintű szereplőként”.

II. Következtetések

Milyen következtetés vonható le az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti 
kapcsolatok ismertetett alakulásából? Először is az, hogy nincs többé antagonizmus. Az 
Európai Parlament nemcsak hogy jóindulatúan fogadta a nemzeti parlamentek növekvő 
jelentőségű szerepét, hanem ezt aktívan támogatta is. Továbbá, a résztvevők felismerték, hogy 
csak tevékenységük kiegészítő jellege révén növelhetik a végrehajtó hatalom feletti 
                                               
6 A 2002.10.22-i CONV 35302. sz. dokumentum, 2. és 3. oldal
7 A 2002.2.7-i állásfoglalás, az Alkotmányügyi Bizottság A5-0023/2002. sz. jelentése, előadó: Giorgio 
Napolitano
8 Az állásfoglalás 1. pontja
9 Az állásfoglalás 3. pontja
10 Az állásfoglalás 13. pontja
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ellenőrzést mind az Unió, mind a tagállamok szintjén. Az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek képviselőinek ugyanazokkal a miniszterekkel van dolguk, akár mint a kormány 
képviselőivel, akár mint a Miniszterek Tanácsának képviselőivel. A tevékenységek 
párhuzamosságát és a rivalizálást ennek során mindkettőnek kerülnie kell. A kapcsolatoknak 
együttműködésben kell konkrét formát ölteniük, amelynek strukturáltnak, ám nem 
szükségszerűen formalizáltnak kell lennie. Az e szöveget megelőző állásfoglalás-tervezet erre 
vonatkozóan számos gyakorlati javaslatot tartalmaz. Másrészt a parlamentközi együttműködés 
nem vezethet a parlamentek döntési jogköreivel kapcsolatos jogaiba való beavatkozáshoz. A 
parlamentközi együttműködés minden fajtájának jellegükből fakadóan tanácskozónak kell 
lennie, nem foglalhat magában az Unió fennálló döntési ciklusaira vonatkozó döntéseket, és 
azt a társadalom tükreként a parlamentek és a parlamenti képviselők kölcsönös elismerésének 
kell jellemeznie11.

                                               
11 Andreas Maurer: A Lisszaboni Szerződés: a parlamentközi együttműködés új lehetőségei és legújabb 
tencenciái; az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ levelező tagjainak éves konferenciáján 
tartott beszéd, Brüsszel, 2008. október 9., 7. oldal
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