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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálatáról
(2007/2124(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzat 201. és 202. cikkére,

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

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

2. úgy határoz, hogy az együttdöntési ügyek tárgyalására vonatkozó, az Elnökök Értekezlete 
által 2008. szeptember 18-án jóváhagyott magatartási kódexet XVIe. mellékletként 
belefoglalja eljárási szabályzatába;

3. rámutat arra, hogy a csillaggal (*) jelölt módosítások [szám...] a Szerződés megfelelő 
rendelkezéseinek hatálybalépését követő napon lépnek hatályba;

4. rámutat arra, hogy a többi módosítás a hetedik parlamenti ciklus első napján lép hatályba;

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

Módosítás 1

A Parlament eljárási szabályzata
28 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Bármely képviselő jogosult kérdést 
feltenni az Elnökség, az Elnökök 
Értekezlete és a quaestorok munkájával 
kapcsolatban. Az ilyen kérdéseket az 
elnökhöz kell írásban benyújtani; a 
kérdéseket a benyújtástól számított 
harminc napon belül a Parlamenti 
Közlönyben a válaszokkal együtt 
közzéteszik.

(2) Bármely képviselő jogosult kérdést 
feltenni az Elnökség, az Elnökök 
Értekezlete és a quaestorok munkájával 
kapcsolatban. Az ilyen kérdéseket az 
elnökhöz kell írásban benyújtani; a 
kérdéseket a benyújtástól számított 
harminc napon belül a Parlament 
weboldalán a válaszokkal együtt 
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tükrözi azt a tényt, hogy a Parlamenti Közlöny már nem létezik.
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Módosítás 2

A Parlament eljárási szabályzata
34 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

34. cikk 34. cikk

Az alapvető jogok, a szubszidiaritás és az 
arányosság elve, a jogállamiság és a 

pénzügyi vonatkozások vizsgálata

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
tiszteletben tartása

Jogalkotási javaslat vizsgálata során a 
Parlament különös figyelmet fordít az 
alapvető jogok tiszteletben tartására, 
különös tekintettel arra, hogy a 
jogalkotási eljárás összhangban legyen az 
Európai Unió alapjogi chartájával, a 
szubszidiaritás és az arányosság elvével és 
a jogállamisággal. Továbbá, ha egy 
javaslatnak pénzügyi vonatkozásai 
vannak, a Parlament megállapítja, hogy a 
megfelelő anyagi források rendelkezésre 
állnak-e.

(1) A Parlament minden tevékenysége 
során teljes mértékben tiszteletben tartja 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
megállapított alapvető jogokat.

A Parlament teljes mértékben tiszteletben 
tartja továbbá az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében, valamint 6. 
cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt 
jogokat és elveket.
(2) Amennyiben az illetékes bizottság, egy 
képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő azon a véleményen van, hogy 
egy jogi aktusra irányuló javaslat, vagy 
annak részei nem felelnek meg az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
foglalt jogoknak, kérésükre az ügyet az 
Alapjogi Charta értelmezésének céljából 
az illetékes bizottsághoz kell utalni. E 
bizottság véleményét az illetékes bizottság 
jelentéséhez kell mellékelni.

Or. en

(Lásd a 36. cikk módosításait – (-1) bekezdés (új) és 36a. cikk (új))

Indokolás

Új eljárás bevezetése az alapvető jogok tiszteletben tartásának vizsgálatára. Kisebbségi jogot 
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is teremt.

Módosítás 3

A Parlament eljárási szabályzata
36 cikk – -1 bekezdés (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(-1) Ha egy jogi aktusra irányuló 
javaslatnak pénzügyi vonatkozásai 
vannak, a Parlament megállapítja, hogy a 
megfelelő anyagi források rendelkezésre 
állnak-e.

Or. en

Indokolás

A 34. cikk utolsó mondatával azonos szövegezésű módosítás, amely a 2. módosítás 
következtében kerül a 36. cikkbe.

Módosítás 4

A Parlament eljárási szabályzata
36 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A 40. cikk sérelme nélkül az illetékes 
bizottság megvizsgálja, hogy a Bizottság 
javaslata vagy bármely jogalkotási 
természetű dokumentum pénzügyi 
szempontból összeegyeztethető-e a 
pénzügyi tervvel.

(1) A 40. cikk sérelme nélkül az illetékes 
bizottság megvizsgálja, hogy a Bizottság 
javaslata vagy bármely jogalkotási 
természetű dokumentum pénzügyi 
szempontból összeegyeztethető-e a 
többéves pénzügyi kerettel.
(Az egész szöveget érintő módosítás: a 
„pénzügyi terv” szavak helyébe az eljárási 
szabályzat teljes szövegében a „többéves 
pénzügyi keret” szavak lének.)

Or. en

Indokolás

Technikai és terminológiai kiigazítás.
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Módosítás 5

A Parlament eljárási szabályzata
36 a cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

36a. cikk (*)
A szubszidiaritás és az arányosság elvei 

tiszteletben tartásának vizsgálata
(1) A jogi aktusra irányuló javaslat 
vizsgálatakor a Parlament különös 
figyelmet fordít a szubszidiaritás és az 
arányosság elveinek tiszteletben tartására. 
A nemzeti parlamenteknek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről szóló 
jegyzőkönyv 4. cikkében foglalt sürgős 
esetek kivételével a Parlament nem zárja 
le az első olvasatát a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikkében megállapított 
nyolchetes határidő lejárta előtt.
(2) Az illetékes bizottság kérésére vagy 
saját kezdeményezésére az (1) 
bekezdésben említett ügyekben illetékes 
bizottság úgy határozhat, hogy 
ajánlásokat tesz a jogi aktusra irányuló 
javaslathoz.
(3) Ha egy nemzeti parlament a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unióban 
betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 3. 
cikkének és a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően 
indokolt véleményt küld az elnöknek, e 
dokumentumot az illetékes bizottsághoz 
kell utalni, és tájékoztatás céljából 
továbbítani kell a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartásáért felelős bizottságnak. 
Ha a Parlament azután kap indokolt 
véleményt, hogy az illetékes bizottság 
elfogadta jelentését, azt a szavazás előtt 
plenárisülés-dokumentumként ki kell 
osztani minden képviselőnek. Az illetékes 
bizottság elnöke kérheti, hogy az ügyet 
utalják vissza a bizottsághoz.
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(4) Amennyiben az indokolt 
véleményeknek a nemzeti parlamentek 
részére biztosított szavazatok együttes 
összegének legalább egyharmadát 
képviselő része vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 76. cikke 
alapján előterjesztett jogalkotási aktusok 
tervezete esetén az összes szavazat 
egynegyede azt állapítja meg, hogy a 
jogalkotási aktus tervezete nincs 
összhangban a szubszidiaritás elvével, a 
Parlament nem határoz, amíg a javaslat 
szerzője nem fejti ki, hogyan szándékozik 
a továbbiakban eljárni.
(5) Amennyiben a rendes jogalkotási 
eljárás keretében az indokolt 
véleményeknek a nemzeti parlamentek 
részére biztosított szavazatoknak legalább 
az egyszerű többségét képviselő része azt 
állapítja meg, hogy a jogalkotási aktusra 
irányuló javaslat nincs összhangban a 
szubszidiaritás elvével, a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásáért felelős 
bizottság a nemzeti parlamentek és a 
Bizottság indokolt véleményeinek 
figyelembevételével vagy azt ajánlja a 
Parlamentnek, hogy a szubszidiaritás
elvének megsértése miatt utasítsa el a 
javaslatot, vagy más olyan ajánlást tesz a 
Parlament felé, amely a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos 
módosítási javaslatokat tartalmaz.
Az ajánlásokat vita és szavazás céljából a 
Parlament elé kell terjeszteni. 
Amennyiben a javaslat elutasítására 
irányuló ajánlást az Európai 
Parlamentben leadott szavazatok többsége 
alapján elfogadják, vagy a Tanács 
tagjainak 55%-át képező többség ellenzi a 
javaslatot, az elnök bejelenti, hogy az 
eljárás lezárult. Ha a Parlament nem 
utasítja el a javaslatot, az eljárás a 
Parlament által jóváhagyott ajánlások 
figyelembevételével folytatódik.
(6) Ha a Régiók Bizottsága olyan 
véleményt terjeszt a Parlament elé, 
amelyben a szubszidiaritás elvének 
megsértése miatt ellenzi a javasolt jogi 
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aktust, a véleményt az illetékes bizottság 
és a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartásáért felelős bizottság elé kell utalni. 
Az utóbbi bizottság ajánlásokat nyújthat 
be, amelyeket szavazásra kell bocsátani az 
első olvasat lezárása előtt.

Or. en

(Lásd a 34. cikk módosítását)

Indokolás

A nemzeti parlamenteket érintő, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos 
új eljárások („sárga lapos” eljárás és „narancssárga lapos” eljárás) átültetése az eljárási 
szabályzatba. 
Mivel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 8. cikke 
szerint a Régiók Bizottsága keresetet indíthat a szubszidiaritás elvének megsértése miatt, a 
Parlamentnek különösen figyelembe kell vennie e bizottságnak a javasolt aktust a fenti okból 
kifolyólag ellenző véleményét.

Módosítás 6

A Parlament eljárási szabályzata
41 cikk – cím

Hatályos szöveg Módosítás

Konzultáció a tagállami 
kezdeményezésekről

A tagállami kezdeményezésekkel 
kapcsolatos jogalkotási eljárások

Or. en

Módosítás 7

A Parlament eljárási szabályzata
51 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A jogalkotási állásfoglalás-tervezet 
elfogadásával a konzultációs eljárás
lezártnak tekintendő. Ha a Parlament nem 
fogadja el a jogalkotási állásfoglalást, a 
javaslatot visszautalják az illetékes 
bizottsághoz.

A jogalkotási állásfoglalás-tervezet 
elfogadásával az első olvasat lezártnak 
tekintendő. Ha a Parlament nem fogadja el 
a jogalkotási állásfoglalást, a javaslatot 
visszautalják az illetékes bizottsághoz.
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Or. en

Módosítás 8

A Parlament eljárási szabályzata
51 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) A javaslat Parlament által jóváhagyott 
szövegét és a kapcsolódó állásfoglalást az 
elnök a Parlament véleményeként
továbbítja a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

(3) A javaslat Parlament által jóváhagyott, 
egységes szerkezetbe foglalt változatát a 
172a. és a 172b. cikkel összhangban kell 
véglegesíteni A Parlament elnöke a
kapcsolódó állásfoglalással együtt a 
Parlament álláspontjaként továbbítja a 
Tanácshoz és a Bizottsághoz.
(Az egész szöveget érintő módosítás: a 
rendes jogalkotási eljárásra vonatkozó 
valamennyi rendelkezésben a „Parlament 
véleménye” szavakat a „Parlament 
álláspontja” kifejezés váltja fel az eljárási 
szabályzat teljes szövegében.)

Or. en

Indokolás

A Parlament első olvasatban már nem „véleményt”, hanem „álláspontot” fogad el.

Módosítás 9

A Parlament eljárási szabályzata
52 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha a Bizottság javaslata nem szerzi 
meg a leadott szavazatok többségét, az 
elnök a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről 
történő parlamenti szavazást megelőzően a 
javaslat visszavonására kéri fel a 
Bizottságot.

(1) Ha a Bizottság javaslata nem szerzi 
meg a leadott szavazatok többségét, vagy 
ha az elutasítására irányuló indítványt 
fogadnak el, amelyet az illetékes bizottság 
vagy legalább a képviselők egytizede 
nyújthat be, az elnök a jogalkotási 
állásfoglalás-tervezetről történő parlamenti 
szavazást megelőzően a javaslat 
visszavonására kéri fel a Bizottságot
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Or. en

Indokolás

Mostanáig a szabályzat nem enged meg a Bizottság javaslatának elutasítására irányuló 
indítványt első olvasatban, bár bizonyos helyzetekben erre szükség van.

Módosítás 10

A Parlament eljárási szabályzata
52 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság visszavonja a javaslatot, 
az elnök a javaslatról szóló konzultációs
eljárást tárgytalannak nyilvánítja és a 
Tanácsot erről tájékoztatja.

(2) Ha a Bizottság visszavonja a javaslatot, 
az elnök az eljárást lezártnak nyilvánítja,
és a Tanácsot erről tájékoztatja.

Or. en

Indokolás

Terminológiai kiigazítás.

Módosítás 11

A Parlament eljárási szabályzata
52 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a Bizottság nem vonja vissza 
javaslatát, a Parlament azt a jogalkotási 
állásfoglalás-tervezetről történő szavazás 
nélkül az illetékes bizottsághoz utalja 
vissza.

(3) Ha a Bizottság nem vonja vissza 
javaslatát, a Parlament azt a jogalkotási 
állásfoglalás-tervezetről történő szavazás 
nélkül az illetékes bizottsághoz utalja 
vissza, kivéve, ha a Parlament az illetékes 
bizottság elnökének vagy előadójának 
vagy egy képviselőcsoportnak, vagy 
legalább negyven képviselőnek a 
javaslatára szavaz a jogalkotási 
állásfoglalásról.

Ez esetben az illetékes bizottság a 
Parlament által meghatározott határidőn 
belül, amely a két hónapot nem haladhatja 
meg, szóban vagy írásban jelentést tesz a 
Parlamentnek.

Visszautalás esetén az illetékes bizottság a 
Parlament által meghatározott határidőn 
belül, amely a két hónapot nem haladhatja 
meg, szóban vagy írásban jelentést tesz a 
Parlamentnek.
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Or. en

Indokolás

Az együttdöntési eljárás keretében már nincs szükség az eljárás kiterjesztésére annak 
érdekében, hogy megegyezés szülessen a Bizottsággal.

Módosítás 12

A Parlament eljárási szabályzata
53 a cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

53a. cikk

Tagállamok egy csoportja által benyújtott, 
jogi aktusokra irányuló javaslatok

Ha a jogi aktust tagállamok egy csoportja 
javasolja, ezen államok képviselőit meg 
lehet hívni a szakbizottsági szinten zajló 
megbeszéléseken és a plenáris ülésen való 
részvételre. Adott esetben értelemszerűen 
alkalmazandó az 52. és 53. cikk.

Or. en

Indokolás

Rendelkezik a Lisszaboni Szerződésben biztosított azon lehetőségről, hogy a tagállamok egy 
csoportja bizonyos esetekben jogalkotási javaslatot terjeszthet elő.

Módosítás 13

A Parlament eljárási szabályzata
54 cikk – 1 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A Bizottság javaslatára vonatkozó 
parlamenti vélemény elfogadását követő 
időszakban az illetékes bizottság elnöke és 
előadója figyelemmel kíséri a javaslat 
előrehaladását az eljárásban a Tanács általi 
elfogadásáig, elsősorban annak biztosítása 
érdekében, hogy a Tanács és a Bizottság 
betartsa a módosításokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalását a Parlament felé. 

(1) A Bizottság javaslatára vonatkozó 
parlamenti álláspont elfogadását követő 
időszakban az illetékes bizottság elnöke és 
előadója figyelemmel kíséri a javaslat 
előrehaladását az eljárásban a Tanács általi 
elfogadásáig, elsősorban annak biztosítása 
érdekében, hogy a Tanács és a Bizottság 
betartsa az állásponttal kapcsolatos 
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kötelezettségvállalását a Parlament felé.

Or. en

Indokolás

Technikai és terminológiai kiigazítás.

Módosítás 14

A Parlament eljárási szabályzata
55 cikk – 1 alcím (*)

Hatályos szöveg Módosítás

Együttdöntési eljárás Rendes jogalkotási eljárás

Or. en

Módosítás 15

A Parlament eljárási szabályzata
56 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

56. cikk törölve
Az 1975. évi közös nyilatkozatban szereplő 

egyeztető eljárás
(1) Ha bizonyos fontos közösségi 
határozatok esetén a Tanács el kíván térni 
a Parlament véleményétől, a Parlament 
véleménye kinyilvánításakor a Tanáccsal 
egyeztetési eljárást indíthat, a Bizottság 
aktív közreműködésével.
(2) Ezt az eljárást a Parlament indítja 
meg, akár saját, akár a Tanács 
kezdeményezésére.
(3) Az egyeztető bizottságba delegált 
küldöttség összetételére és eljárására, 
valamint az eredmények Parlamenttel 
való közlésére vonatkozóan a 64. cikk 
alkalmazandó.
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(4) Az illetékes bizottság az egyeztetés 
eredményéről jelentést készít. E jelentésről 
a Parlament vitát és szavazást tart.

Or. en

Indokolás

A költségvetésről és a többéves pénzügyi keretről szóló új rendelkezésekkel az 1975. évi közös 
nyilatkozat elavulttá válik.

Módosítás 16

A Parlament eljárási szabályzata
57 cikk – cím (*)

Hatályos szöveg Módosítás

A Tanács közös álláspontjának közlése A Tanács álláspontjának közlése
(Az egész szöveget érintő módosítás: „a 
Tanács közös álláspontja” vagy a „közös 
álláspont” szavakat az eljárási szabályzat 
teljes szövegében „a Tanács álláspontja” 
vagy az „álláspont” szavak váltják fel.)

Or. en

Indokolás

Technikai és terminológiai kiigazítás.

Módosítás 17

A Parlament eljárási szabályzata
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

Az EK-Szerződés 252. cikkének g) pontja, 
illetve az EU-Szerződés 39. cikkének (1) 
bekezdése szerinti határidő-
meghosszabbításhoz az elnök a Tanács 
hozzájárulását kéri.

törölve

Or. en
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Indokolás

A Lisszaboni Szerződés már nem tartalmazza azokat az előírásokat, amelyekre e rendelkezés 
utal.

Módosítás 18

A Parlament eljárási szabályzata
58 cikk – 2 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Az elnök értesíti a Parlamentet az EK-
Szerződés 251. cikkének (7) bekezdése
szerinti határidő-hosszabbításról, 
függetlenül attól, hogy az a Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére történt.

(2) Az elnök értesíti a Parlamentet az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 294. cikkének (14) bekezdése
szerinti határidő-hosszabbításról, 
függetlenül attól, hogy az a Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére történt.

(Az egész szöveget érintő módosítás: az 
EU-Szerződés és az EK-Szerződés 
cikkeinek számozását az egész eljárási 
szabályzatban ki kell igazítani az Európai 
Unióról szóló szerződés és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
konszolidált változatának megfelelően.)

Or. en

Indokolás

Technikai és terminológiai kiigazítás.

Módosítás 19

A Parlament eljárási szabályzata
58 cikk – 3 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Az elnök az illetékes bizottság 
elnökével való konzultációt követően, az 
EK-Szerződés 252. cikkének g) pontja 
alapján, hozzájárulhat a Tanács határidő-
hosszabbításra irányuló kérelméhez.

törölve

Or. en
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Indokolás

Lásd az 58. cikk (1) bekezdése második albekezdésének módosítását.

Módosítás 20

A Parlament eljárási szabályzata
59 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(6) Az illetékes bizottság második 
olvasatra vonatkozó ajánlást nyújt be, 
amelyben a Tanács által elfogadott közös 
álláspont jóváhagyását, módosítását vagy 
elutasítását javasolja. Az ajánlás 
tartalmazza a javasolt határozat rövid 
indokolását.

(6) Az illetékes bizottság jelentést nyújt be, 
amelyben a Tanács által elfogadott közös 
álláspont jóváhagyását, módosítását vagy 
elutasítását javasolja. A jelentés indokolást
tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Az „ajánlás” szerepét tekintve „jelentés”, és ennek megfelelően kell elnevezni.

Módosítás 21

A Parlament eljárási szabályzata
61 cikk – 4 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, ha a 
Parlament elutasítása az EK-Szerződés 
252. cikke rendelkezéseinek hatálya alá 
tartozik, az elnök a Bizottságot javaslata 
visszavonására kéri fel. Ha a Bizottság 
ennek eleget tesz, az elnök a 
Parlamentben bejelenti, hogy a 
jogalkotási eljárás lezárult.

törölve

Or. en

Indokolás

Az EK-Szerződés 252. cikkét törölték.
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Módosítás 22

A Parlament eljárási szabályzata
65 a cikk (új) (A 6. fejezet (A jogalkotási eljárás lezárása) után illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

65a. cikk
Intézményközi tárgyalások a jogalkotási 

eljárások során
A más intézményekkel a jogalkotási 
eljárás során megállapodás elérése 
céljából folytatott tárgyalásokat az 
együttdöntési eljárások keretében 
folytatott tárgyalásokra vonatkozó 
magatartási kódex1 figyelembevételével 
kell lefolytatni. A bizottság a tagjaiból álló 
küldöttséget e tárgyalások megkezdésére 
felhatalmazó határozatában különösen 
rendelkezhet a tárgyalások lefolytatásával 
kapcsolatos megbízatásról, 
iránymutatásokról vagy elsőbbségi 
szempontokról.
Amennyiben e tárgyalások az illetékes 
bizottság jelentésének elfogadása után 
lezárulnak, e bizottság a Tanáccsal való 
megállapodásra törekvő módosításokat 
terjeszthet elő.
____________________________
1 Lásd a XVIe. mellékletet.

Or. en

Indokolás

A módosítás hivatalossá teszi az első és második olvasatban kötött megállapodások 
gyakorlatát. Lásd a 182a. cikkel (új) és a 204. cikk ca) pontjával (új) kapcsolatos 
módosításokat is.

Módosítás 23

A Parlament eljárási szabályzata
66 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha az EK-Szerződés 251. cikkének (2) Ha az EK-Szerződés 251. cikkének (2) 
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bekezdése alapján a Tanács értesíti a 
Parlamentet módosításai jóváhagyásáról, a 
Bizottság javaslatát azonban 
továbbiakban nem módosítja, vagy ha e 
két intézmény egyike sem módosította a 
Bizottság javaslatát, az elnök a plenáris 
ülésen bejelenti a javaslat végleges 
elfogadását.

bekezdése alapján a Tanács értesíti a 
Parlamentet álláspontja jóváhagyásáról a 
172b. cikk szerinti véglegesítés 
függvényében, az elnök a plenáris ülésen 
bejelenti a javaslat végleges elfogadását.

(2) E bejelentés megtétele előtt az elnök 
megbizonyosodik arról, hogy a Tanácsnak 
a javaslatot érintő bármely technikai 
jellegű kiigazítása nem érinti-e a javaslat 
érdemi részét. Kétség esetén az elnök 
konzultál az illetékes bizottsággal. Ha 
bármely változtatást érdeminek 
tekintenek, az elnök tájékoztatja a 
Tanácsot, hogy a Parlament az 57. 
cikkben megállapított feltételek 
teljesülését követően második olvasatot 
tart.
(3) Az (1) bekezdésben említett bejelentés 
megtételét követően a 68. cikknek 
megfelelően az elnök a Tanács elnökével 
együtt aláírja a javasolt jogszabályt, és 
intézkedik az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetésről.

Or. en

Indokolás

Az új 172b. cikk szerinti új eljárást figyelembe vevő módosítás.

Módosítás 24

A Parlament eljárási szabályzata
68 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A Parlament és a Tanács által közösen 
elfogadott jogszabályok szövegét az elnök 
és a főtitkár írja alá, miután megvizsgálták, 
hogy valamennyi eljárás megfelelően 
lezárult-e.

(1) A Parlament által önállóan vagy a 
Tanáccsal együtt közösen elfogadott 
jogszabályok szövegét az elnök és a 
főtitkár írja alá, miután megvizsgálták, 
hogy valamennyi eljárás megfelelően 
lezárult-e.
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Or. en

Indokolás

Megfelel annak a lehetőségnek, hogy a Parlament a Tanács jóváhagyásával az EKSz. 190. 
cikke (5) bekezdésének és az EKSz. 195. cikke (4) bekezdésének megfelelően szabályokat 
fogadhat el.

Módosítás 25

A Parlament eljárási szabályzata
A 6a. fejezet címe (új) (*) (a 68. cikk után és a 7. fejezet elé illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

6a. FEJEZET
ALKOTMÁNYOS ÜGYEK

Or. en

Módosítás 26

A Parlament eljárási szabályzata
68a. cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68a. cikk (*)
A Szerződés rendes felülvizsgálata

(1) A 38a. és a 45. cikkel összhangban az 
illetékes bizottság jelentést terjeszthet a 
Parlament elé, amelyben a szerződések 
módosítását javasolhatja a Tanácsnak.
(2) Ha az Európai Tanács konvent 
összehívásáról határoz, az Európai 
Parlament abban részt vevő képviselőit a 
Parlament az Elnökök Értekezlete 
javaslatára nevezi ki.
A javaslat kiterjed a Parlament 
küldöttsége vezetőjének kinevezésére, aki 
egyben a Parlament jelöltje is lesz a 
konvent által felállított bármely irányító 
csoportban vagy elnökségben betöltendő 
tagságra.
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(3) Ha az Európai Tanács a Parlament 
egyetértését kéri a szerződések 
módosítására vonatkozó javaslatok 
megvizsgálása céljából felállítandó 
konvent összehívásának mellőzéséről 
szóló döntéshez, az ügyet a 75. cikkel 
összhangban az illetékes bizottsághoz kell 
utalni.

Or. en

Indokolás

A Parlament Lisszaboni Szerződésben bevezetett azon új jogát tükrözi, hogy javaslatot 
nyújthat be a Szerződés módosítására.

Módosítás 27

A Parlament eljárási szabályzata
68 b cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68b. cikk (*)
A Szerződés egyszerűsített felülvizsgálata

A 38a. és a 45. cikkel összhangban az 
illetékes bizottság jelentést terjeszthet a 
Parlament elé, amelyben az Európai 
Unióról szóló szerződés 48. cikkének (6) 
bekezdése értelmében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés harmadik 
részében foglalt rendelkezések egészben 
vagy részben történő felülvizsgálatát 
javasolhatja az Európai Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A Parlament Lisszaboni Szerződésben bevezetett azon új jogát tükrözi, hogy javaslatot 
nyújthat be a Szerződés módosítására.

Módosítás 28

A Parlament eljárási szabályzata
68c. cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)
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Hatályos szöveg Módosítás

68c. cikk (*)
Csatlakozási szerződések

(1) Bármely európai államnak az Európai 
Unióba történő felvételre irányuló 
kérelmét az illetékes bizottsághoz kell 
utalni megfontolásra.
(2) A Parlament az illetékes bizottság, egy 
képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő javaslata alapján határozhat 
úgy, hogy a felvételt kérő állammal 
folytatandó tárgyalások megkezdése előtt 
felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
vitában vegyenek részt.
(3) A tárgyalások folyamán a Bizottság és 
a Tanács rendszeresen és teljes körűen –
adott esetben bizalmas formában –
tájékoztatja az illetékes bizottságot a 
tárgyalások folyamatáról.
(4) A Parlament az illetékes bizottság 
jelentése alapján a tárgyalások bármely 
szakaszában ajánlásokat fogadhat el, és 
kérheti ezek figyelembevételét az Európai 
Unióba történő felvételt kérő állam 
csatlakozási szerződésének megkötése 
előtt. Az ilyen ajánlások elfogadása a 
végső hozzájáruláshoz szükséges 
többséggel azonos többséget igényel.
(5) A tárgyalások befejezés után, de még a 
megállapodás aláírása előtt, a 
megállapodástervezetet be kell nyújtani a 
Parlamenthez hozzájárulás céljából.
(6) Ha a Parlament egyetértését kérik egy 
európai államnak az Európai Unióhoz 
való csatlakozásra irányuló kérelméhez, 
az ügyet felülvizsgálat céljából a 75. cikkel 
összhangban az illetékes bizottsághoz kell 
utalni. A Parlament képviselői 
többségének szavazatával dönt.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelenlegi 82. cikk szövegezésével (cím és (1)–(5) 
bekezdés változtatásokkal, és a (6) bekezdés változtatásokkal), amely törlésre kerül, ha ezt a 
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módosítást elfogadják.)

Módosítás 29

A Parlament eljárási szabályzata
68d. cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68d. cikk (*)
Kilépés az Unióból

Ha egy tagállam az Európai Unióról szóló 
szerződés 50. cikke szerint ki kíván lépni 
az Unióból, és a kilépésre vonatkozó 
megállapodást egyetértés céljából a 
Parlament elé terjesztik, az ügyet 
felülvizsgálat céljából a 75. cikkel 
összhangban az illetékes bizottsághoz kell 
utalni. A Parlament a leadott szavazatok 
többségével határoz. A 68c. cikket 
értelemszerűen alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

Az Unióból való kilépésre vonatkozó új lehetőségről rendelkezik.

Módosítás 30

A Parlament eljárási szabályzata
68e. cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68e. cikk
Az alapelvek valamely tagállam általi 

megsértése 
(1) A Parlament az illetékes bizottság 38a. 
és 45. cikknek megfelelően elkészített 
különjelentése alapján:
a) szavazhat a Tanácsot az Európai 
Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) 
bekezdése szerinti intézkedésre felhívó, 
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indokolással ellátott javaslatról;
b) szavazhat a Bizottságot vagy a 
tagállamot az Európai Unióról szóló 
szerződés 7. cikkének (2) bekezdése 
szerinti javaslat benyújtására felhívó 
javaslatról;
c) szavazhat a Tanácsot az Európai 
Unióról szóló szerződés 7. cikkének (3) 
bekezdése szerinti, vagy – azt követően –
az Európai Unióról szóló szerződés 7. 
cikkének (4) bekezdése szerinti 
intézkedésre felhívó javaslatról.
(2) A Tanács – az Európai Unióról szóló 
szerződés 7. cikkének (1) és (2) bekezdése 
alapján benyújtott – javaslatának 
jóváhagyására irányuló bármely kérelmet 
az érintett tagállam által benyújtott 
észrevételekkel együtt a Parlamentben be 
kell jelenteni. A sürgős és indokolt 
eseteket kivéve a Parlament az illetékes 
bizottság javaslata alapján hozza meg 
határozatát.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelő 
határozatokhoz a leadott szavazatok 
kétharmada és egyben az összes képviselő 
többségének szavazata szükséges.
(4) Ha az Elnökök Értekezlete 
engedélyezi, az illetékes bizottság ehhez 
kapcsolódó állásfoglalásra irányuló 
indítványt nyújthat be. Ez az állásfoglalási 
indítvány a Parlament véleményét tükrözi 
a tagállam által történő súlyos 
jogsértésről, a megfelelő szankciókról és e 
szankciók megváltoztatásáról, illetve 
visszavonásáról.
(5) Az illetékes bizottság biztosítja, hogy a 
Parlament teljes körű tájékoztatást 
kapjon, és szükség esetén, a (3) bekezdés 
alapján adott hozzájárulásához 
kapcsolódó nyomon követési intézkedésről 
kikérjék véleményét. A Tanácsot fel kell 
kérni, hogy nyújtson megfelelő 
tájékoztatást a fejleményekről. Az illetékes 
bizottságnak az Elnökök Értekezlete 
engedélyével készített javaslata alapján a 
Parlament a Tanácsnak szóló ajánlásokat 
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fogadhat el.

Or. en

(Ez a módosítás csaknem teljes egészében megegyezik a jelenlegi 95. cikk szövegével, amely 
törlésre kerül, ha ezt a módosítást elfogadják. A módosítás továbbá új hivatkozást vezet be a 

38a. cikkre.)

Indokolás

Apró változtatásokkal megegyezik a jelenlegi 95. cikk szövegével.

Módosítás 31

A Parlament eljárási szabályzata
68f. cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68f. cikk (*)
A Parlament összetétele

A parlamenti ciklus vége előtt megfelelő 
időben a Parlament – illetékes 
bizottságának a 38a. cikk értelmében 
készített jelentése alapján –javaslatot tehet 
összetételének módosítására. Az Európai 
Tanácsnak a Parlament összetételét 
meghatározó határozattervezetét a 75. 
cikk szerint kell megvizsgálni.

Or. en

Indokolás

Megfelel az EUSz. 14. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti új kezdeményezési 
jognak.

Módosítás 32

A Parlament eljárási szabályzata
69 cikk (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

69. cikk törölve
Általános költségvetés

Az Európai Unió általános 
költségvetésének és pótköltségvetéseinek 
vizsgálatára szolgáló végrehajtási 
eljárásokat, az Európai Közösségeket 
létrehozó szerződések pénzügyi 
rendelkezéseivel összhangban, a 
Parlament állásfoglalásával fogadják el és 
e szabályzathoz mellékletként1 csatolják.

Or. en

Indokolás

Mivel a IV. melléklet beillesztésre kerül az eljárási szabályzatba, erre a rendelkezésre már 
nincs szükség.

Módosítás 33

A Parlament eljárási szabályzata
69a. cikk (új) (*) (a 7. fejezetbe (Költségvetési eljárások) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

69a. cikk (*)
Többéves pénzügyi keret

Ha a Tanács a Parlament egyetértését 
kéri a többéves pénzügyi keret 
megállapításáról szóló rendeletre irányuló 
javaslathoz, az ügyet a 75. cikkben 
megállapított eljárás szerint az illetékes 
bizottsághoz kell utalni. A Parlament 
egyetértéséhez képviselői többségének 
szavazata szükséges.

Or. en

Indokolás

Azt a tényt tükrözi, hogy a többéves pénzügyi keret a Parlament egyetértését igénylő 
jogalkotási aktus lett.
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Módosítás 34

A Parlament eljárási szabályzata
69 b cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

69b. cikk (*)
Munkadokumentumok

(1) A következő dokumentumokat kell 
kinyomtatni és szétosztani:
a) a költségvetési tervezetről a Tanácsban 
folytatott tanácskozások összefoglalója;
b) a Tanács álláspontja az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 314.
cikkének (3) bekezdése és az Euratom-
Szerződés 177. cikkének (5) bekezdése 
értelmében elkészített költségvetési 
tervezetről;
c) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 315. cikke és az Euratom-
Szerződés 178. cikke szerinti ideiglenes 
tizenkettedekről szóló határozattervezetek.
(2) E dokumentumokat az illetékes 
bizottsághoz kell utalni. Az érintett 
bizottságok véleményt nyilváníthatnak. 
(3) Ha más bizottság véleményt kíván 
nyilvánítani, az elnök e véleményeknek az 
illetékes bizottsággal történő közlésére 
határidőt állapít meg.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelenlegi IV. melléklet 1. cikkének szövegével, amely 
törlésre kerül, ha ezt a módosítást elfogadják.)

Módosítás 35

A Parlament eljárási szabályzata
69 c cikk (új) (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

69c. cikk (*)
A költségvetési tervezet vizsgálata – első 

szakasz
(1) Az alábbi feltételeket is figyelembe 
véve, bármely képviselő módosításokat 
terjeszthet elő a költségvetési tervezetre 
vonatkozó módosítástervezetekhez, illetve 
mellettük támogatólag felszólalhat.
(2) A módosítástervezetek csak abban az 
esetben fogadhatók el, ha írásban, 
legalább negyven képviselő aláírásával, 
illetve képviselőcsoport vagy bizottság 
nevében kerülnek előterjesztésre, 
meghatározzák azt a költségvetési tételt, 
amelyre a tervezet vonatkozik, és 
biztosítják a bevételek és a kiadások 
közötti egyensúly fenntartását. A 
módosítástervezetek tartalmazzák a 
kérdéses költségvetési tétel magyarázatára 
vonatkozó valamennyi lényeges 
információt.
A költségvetési tervezetre vonatkozó 
minden módosítástervezetet írásban 
indokolni kell.
(3) Az elnök a módosítástervezetek 
előterjesztésére határidőt állapít meg.
(4) Az illetékes bizottság a benyújtott 
szövegekről parlamenti megvitatásuk előtt 
nyilvánít véleményt.
Az illetékes bizottságban elutasított 
módosítástervezeteket nem kell szavazásra 
bocsátani a Parlamentben, kivéve, ha azt 
az elnök által megállapítandó határidő 
lejárta előtt valamely bizottság vagy 
legalább negyven képviselő írásban kéri; 
ez a határidő semmiképpen nem lehet 
rövidebb a szavazás kezdetét megelőző 
huszonnégy óránál.
(5) A parlamenti költségvetési 
előirányzatokhoz előterjesztett, a 
Parlament által a költségvetési előirányzat 
elkészítésekor már elutasított 
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módosítástervezetekhez hasonló 
módosítástervezeteket csak az illetékes 
bizottság kedvező véleménye esetén kell 
megvitatni.
(6) Az eljárási szabályzat 51. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérően, a Parlament külön 
és egymást követő szavazást tart:
– az egyes módosítástervezetekről,
– a költségvetési tervezet egyes 
szakaszairól,
– a költségvetési tervezetet érintő 
állásfoglalási indítványról.
A 155. cikk (4)–(8) bekezdése azonban 
alkalmazandó.
(7) A költségvetési tervezet azon 
jogcímcsoportjai, alcímei, címei és 
szakaszai, amelyekre vonatkozólag nem 
terjesztettek elő módosítástervezeteket, 
elfogadottnak tekintendők.
(8) A módosítástervezetek elfogadásához a 
parlamenti képviselők többségének 
szavazata szükséges.
(9) Ha a Parlament a költségvetési 
tervezetet módosította, az így módosított 
költségvetési tervezetet az indokolásokkal 
együtt a Tanácshoz és a Bizottsághoz kell 
továbbítani.
(10) Azon ülés jegyzőkönyvét, amelyen a 
Parlament a költségvetés-tervezetről 
véleményt nyilvánított, a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz kell továbbítani.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelenlegi IV. melléklet 3. cikkének szövegével, amely 
törlésre kerül, ha ezt a módosítást elfogadják.)

Módosítás 36

A Parlament eljárási szabályzata
69 d cikk (új) (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

69d. cikk (*)
Háromoldalú pénzügyi megbeszélések

Az e fejezetben említett költségvetési 
eljárások keretében az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
elnökei a Bizottság kezdeményezésére 
rendszeresen üléseket tartanak. Az 
elnökök minden szükséges intézkedést 
megtesznek annak érdekében, hogy e 
fejezet végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében előmozdítsák az általuk vezetett 
intézmények közötti konzultációkat és az 
intézmények álláspontjainak egyeztetését.
A Parlament elnöke ezt a feladatot 
átruházhatja egy költségvetési ügyekben 
tapasztalt alelnökre vagy a költségvetési 
ügyekért felelős bizottság elnökére.

Or. en

Indokolás

Az új költségvetési eljárás szükségessé teszi a három intézmény elnökeinek rendszeres üléseit.

Módosítás 37

A Parlament eljárási szabályzata
69 e cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

69e. cikk (*)
Költségvetési egyeztetés

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 314. cikkének (4) bekezdése 
értelmében az elnök hívja össze az 
egyeztetőbizottságot.
(2) A költségvetési eljárás során a 
Parlamentet az egyeztetőbizottság ülésein 
képviselő küldöttség a Tanács 
küldöttségének létszámával megegyező 
számú tagból áll.
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(3) A küldöttség tagjait a 
képviselőcsoportok jelölik ki minden 
évben a Tanács álláspontjáról tartott 
parlamenti szavazás előtt, lehetőleg a 
költségvetési ügyekért felelős bizottság és 
a többi érintett bizottság tagjai közül. A 
küldöttséget a Parlament elnöke vezeti. Az 
elnök ezt a tisztséget átruházhatja egy 
költségvetési ügyekben tapasztalt 
alelnökre vagy a költségvetési ügyekért 
felelős bizottság elnökére.
(4) A 64. cikk (2), (4), (5), (7) és (8) 
bekezdését kell alkalmazni.
(5) Ha az egyeztetőbizottság közös 
szövegtervezetben állapodik meg, az ügyet 
a Parlament e megállapodás időpontjától 
számított tizennégy napon belül tartandó 
egyik ülésének napirendjére kell tűzni. A 
65. cikk (2) és (3) bekezdését kell 
alkalmazni.
(6) A közös szövegtervezet egésze egyetlen 
szavazás tárgya. Az illetékes bizottság 
vagy a képviselők legalább egytizede a 
közös szövegtervezet elutasítására 
irányuló indítványt terjeszthet elő. A 
szavazás név szerint történik.
(7) Ha a Parlament jóváhagyja a közös 
szövegtervezetet, míg a Tanács azt 
elutasítja, az illetékes bizottság az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 314. 
cikke (7) bekezdésének d) pontja szerint 
megerősítés céljából előterjesztheti a 
Parlament által a Tanács álláspontjához 
fűzött módosítások egy részét vagy egészét.

Or. en

Módosítás 38

A Parlament eljárási szabályzata
69 f cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

69f. cikk (*)
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A költségvetés végleges elfogadása
Ha az elnök meggyőződött róla, hogy a 
költségvetést az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 314. 
cikkének rendelkezéseivel összhangban 
fogadták el, a Parlamentben bejelenti, 
hogy a költségvetést véglegesen 
elfogadták. Az elnök intézkedik a 
Hivatalos Lapban történő kihirdetésről.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelenlegi IV. melléklet 4. cikkének szövegével, amely 
törlésre kerül, ha ezt a módosítást elfogadják.)

Módosítás 39

A Parlament eljárási szabályzata
69 g cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

69g. cikk (*)
Az ideiglenes tizenkettedek rendszere

(1) Az ideiglenes tizenkettedet meghaladó 
kiadás engedélyezésére irányuló tanácsi 
határozatokat az illetékes bizottság elé kell 
utalni.
(2). Az illetékes bizottság 
határozattervezetet terjeszthet elő az (1) 
bekezdésben említett kiadás 
csökkentésére. A Parlament erről a 
Tanács határozatának elfogadását követő 
30 napon belül határoz.
(3) A Parlament képviselői többségének 
szavazatával dönt.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelenlegi IV. melléklet 7. cikkének szövegével, amely 
törlésre kerül, ha ezt a módosítást elfogadják.)
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Módosítás 40

A Parlament eljárási szabályzata
73 a cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

73a. cikk (*)
A Parlament költségvetési 

előirányzatainak elkészítésekor 
alkalmazandó eljárás

(1) A Parlament költségvetésének 
vonatkozásában az Elnökség és a 
költségvetésért felelős bizottság egymást 
követő szakaszokban hoz határozatot
a) a létszámtervről;
b) a költségvetési előirányzatok előzetes 
tervezetéről és a költségvetési 
előirányzatok tervezetéről.
(2) A létszámtervet érintő határozatokat a 
következő eljárás szerint hozzák meg:
a) az Elnökség minden pénzügyi évre 
elkészíti a létszámtervet;
b) adott esetben, amennyiben a 
költségvetésért felelős bizottság véleménye 
eltér az Elnökség által hozott első 
határozatoktól, az Elnökség és a 
költségvetésért felelős bizottság között 
egyeztetési eljárást kezdenek;
c) az eljárás végén, az eljárási szabályzat 
197. cikke (3) bekezdésének megfelelően, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 314. cikke alapján hozott 
határozatok sérelme nélkül az Elnökség 
meghozza a létszámtervet érintő 
létszámterv becsléséről szóló végső 
határozatot.
(3) A költségvetési előirányzatokat illetően 
az előirányzatok elkészítésére irányuló 
eljárás akkor kezdődik, mihelyt az 
Elnökség végleges határozatot hozott a 
létszámtervről. Ezen eljárás szakaszai a 
73. cikkben megállapított eljáráséval 
azonosak. Amennyiben a költségvetési 
ügyekért felelős bizottság és az Elnökség 
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álláspontja egymástól jelentősen eltér, 
egyeztetési eljárást kell indítani.

Or. en

(Ez a módosítás csaknem teljes egészében megegyezik a jelenlegi IV. melléklet 8. cikkének 
szövegével, amely törlésre kerül, ha ezt a módosítást elfogadják. Ha ezt a módosítást 

elfogadják, a 73. cikk (7) bekezdése törlésre kerül.)

Módosítás 41

A Parlament eljárási szabályzata
75 cikk – cím (*)

Hatályos szöveg Módosítás

A hozzájárulási eljárás Az egyetértési eljárás

(Az egész szöveget érintő módosítás: az 
eljárási szabályzat teljes szövegében a 
„hozzájárulás” szövegrész helyébe az 
„egyetértés” szöveg lép.

Or. en

Indokolás

Technikai és terminológiai kiigazítás.

Módosítás 42

A Parlament eljárási szabályzata
75 cikk – 1 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha a javasolt jogszabályhoz a 
Parlament hozzájárulását kérik, a 
Parlament az illetékes bizottságnak a 
dokumentum jóváhagyására vagy 
elutasítására vonatkozó ajánlása alapján 
hoz határozatot.

(1) Ha a javasolt jogszabályhoz a 
Parlament egyetértését kérik, a Parlament 
az illetékes bizottságnak a dokumentum 
jóváhagyására vagy elutasítására 
vonatkozó ajánlása alapján hoz határozatot.

A Parlament egyetlen szavazás keretében 
határoz az EK-Szerződés és az EU-
Szerződés alapján a jóváhagyását igénylő 
jogszabályról; módosítást nem lehet 
benyújtani. A hozzájárulás elfogadásához 
szükséges többség az EK-Szerződés vagy 

A Parlament egyetlen szavazás keretében 
határoz az Európai Unióról szóló 
szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés alapján a 
jóváhagyását igénylő jogszabályról; 
módosítást nem lehet benyújtani.  Az 
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az EU-Szerződés azon cikkében megjelölt 
többség, amely a javasolt jogszabály 
jogalapját képezi.

egyetértés elfogadásához szükséges 
többség az Európai Unióról szóló 
szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés azon 
cikkében megjelölt többség, amely a 
javasolt jogszabály jogalapját képezi.

Az illetékes bizottság az Elnökök 
Értekezletének felhatalmazásával 
kapcsolódó állásfoglalás elkészítéséről 
dönthet.

Or. en

Indokolás

Terminológiai kiigazítás.

Módosítás 43

A Parlament eljárási szabályzata
75 cikk – 3 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a Parlament hozzájárulása
szükséges egy jogalkotási javaslathoz, az 
illetékes bizottság az eljárás kedvező 
eredményének elősegítése érdekében 
határozhat úgy, hogy a Bizottság 
javaslatához időközi jelentést terjeszt a 
Parlament elé a javaslat módosítására vagy 
végrehajtására vonatkozó ajánlásokat 
tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal 
együtt.

(3) Ha a Parlament egyetértése szükséges 
egy jogi aktusra irányuló javaslathoz vagy 
tervezett nemzetközi szerződéshez, az 
illetékes bizottság az eljárás kedvező 
eredményének elősegítése érdekében 
határozhat úgy, hogy a Bizottság 
javaslatához időközi jelentést terjeszt a 
Parlament elé a javaslat módosítására vagy 
végrehajtására vonatkozó ajánlásokat 
tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal 
együtt.

Ha a Parlament legalább egy ajánlást 
jóváhagy, az elnök a Tanáccsal történő 
tanácskozás folytatását kéri.
Az illetékes bizottság a Parlament 
hozzájárulására vonatkozó végleges 
ajánlását a Tanáccsal való tárgyalás 
eredményének fényében teszi.

(Az egész szöveget érintő módosítás: az 52. 
és 53. cikk kivételével az eljárási 
szabályzat teljes szövegében a „Bizottság 
javaslata” és a „jogalkotási javaslat” 
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kifejezések helyébe a „jogi aktusra 
irányuló javaslat” lép.)

Or. en

Indokolás

Az eljárási szabályzatban nem kell szerepelnie.

Módosítás 44

A Parlament eljárási szabályzata
76 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A tagállamok közötti megerősített 
együttműködés és az EU-Szerződés 40a. 
cikkének (2) bekezdése szerint a 
Parlamenttel történő konzultáció
bevezetésére irányuló tagállami kérelmeket 
vagy bizottsági javaslatokat az elnök az 
illetékes bizottsághoz utalja megfontolásra. 
Az eljárási szabályzat 35., 36., 37., 40., 49-
56. és a 75. cikke megfelelően 
alkalmazandó.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 20. 
cikke szerint a tagállamok közötti 
megerősített együttműködés bevezetésére 
irányuló tagállami kérelmeket az elnök az 
illetékes bizottsághoz utalja megfontolásra. 
Az eljárási szabályzat 35., 36., 37., 40., 49-
55. és a 75. cikke megfelelően 
alkalmazandó.

(2) Az illetékes bizottság megvizsgálja az 
EK-Szerződés 11. cikkének és az EU-
Szerződés 27a., 27b., 40., 43., 44. és 44a. 
cikkének betartását.

(2) Az illetékes bizottság megvizsgálja az 
Európai Unióról szóló szerződés 20. 
cikkének és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 326–334. cikkének
betartását.

(3) A megerősített együttműködés 
keretében javasolt további jogszabályokat 
az együttműködés létrejöttét követően a 
Parlament ugyanolyan eljárások szerint 
kezeli, mint amelyekre nem a megerősített 
együttműködés alkalmazandó.

(3) A megerősített együttműködés 
keretében javasolt további jogszabályokat 
az együttműködés létrejöttét követően a 
Parlament ugyanolyan eljárások szerint 
kezeli, mint amelyekre nem a megerősített 
együttműködés alkalmazandó. A 40. cikk 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Technikai kiigazítás.
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Módosítás 45

A Parlament eljárási szabályzata
80 b cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

80b. cikk (*)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

Amennyiben egy jogi aktus felhatalmazza 
a Bizottságot, hogy kiegészítse vagy 
módosítsa valamely jogi aktus egyes nem 
alapvető fontosságú elemeit, az illetékes 
bizottság
– megvizsgálja a felhatalmazáson alapuló 
jogiaktus-tervezetet, amelyet a jogi 
aktusban meghatározott időtartamon 
belül felülvizsgálat céljából továbbítanak 
a Parlamentnek,
– a jogi aktus rendelkezéseinek 
megfelelően állásfoglalásra irányuló 
indítvány formájában megfelelő 
javaslatokat nyújthat be a Parlamentnek.
A 81. cikk rendelkezései értelemszerűen 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

A cikk célja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új rendszerének az eljárási szabályzatba 
történő beemelése.

Módosítás 46

A Parlament eljárási szabályzata
II a cím (új) (a 12. fejezet elé kerül beillesztésre)

Hatályos szöveg Módosítás

IIA. CÍM
KÜLKAPCSOLATOK

Or. en
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Indokolás

A cím beiktatásának célja e tétel fontosságának kiemelése.

Módosítás 47

A Parlament eljárási szabályzata
12 fejezet – cím (*)

Hatályos szöveg Módosítás

SZERZŐDÉSEK ÉS NEMZETKÖZI 
MEGÁLLAPODÁSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Or. en

Indokolás

A módosítást a fejezetek átalakítása teszi szükségessé.

Módosítás 48

A Parlament eljárási szabályzata
83 cikk – 6 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(6a) A hozzájárulásról szóló szavazás előtt 
az illetékes bizottság, valamelyik 
képviselőcsoport vagy a tagállamok 
legalább egytizede javasolhatja, hogy a 
Parlament kérjen véleményt a Bíróságtól 
arról, hogy valamely nemzetközi 
megállapodás megfelel-e a 
Szerződéseknek. Amennyiben a 
Parlament jóváhagyja e javaslatot, a 
hozzájárulásról szóló szavazást a Bíróság 
véleménynyilvánításáig elnapolják.

Or. en

Indokolás

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 300. cikke (6) bekezdésének végrehajtása.
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Módosítás 49

A Parlament eljárási szabályzata
85 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

85. cikk törölve
A közös kül- és biztonságpolitika 

főképviselőjének kinevezése
(1) A közös kül- és biztonságpolitika 
főképviselőjének kinevezését megelőzően 
az elnök felkéri a Tanács soros elnökét, 
hogy az EU-Szerződés 21. cikke alapján 
tegyen nyilatkozatot a Parlament előtt. Az 
elnök ugyanekkor a Bizottság elnökét is 
nyilatkozattételre hívja fel.
(2) A közös kül- és biztonságpolitika új 
főképviselőjének az EK-Szerződés 207. 
cikkének (2) bekezdése szerinti 
kinevezését követően, de hivatalba lépését 
megelőzően az elnök felkéri a 
főképviselőt, hogy tegyen nyilatkozatot az 
illetékes bizottságnak és válaszoljon 
kérdéseire.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett 
nyilatkozatokat és válaszokat követően a 
Parlament az illetékes bizottság 
kezdeményezésére vagy a 114. cikkel 
összhangban ajánlást tehet.

Or. en

Indokolás

A közös kül- és biztonságpolitika főképviselője a Bizottság tagja lesz, így a továbbiakban 
nincs szükség különleges rendelkezésekre.

Módosítás 50

A Parlament eljárási szabályzata
86 cikk – 4 a bekezdés (új) 
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Hatályos szöveg Módosítás

(4a) Ha egy különleges képviselőt a 
Tanács nevez ki bizonyos politikai 
kérdésekkel kapcsolatos megbízással, a 
képviselőt – saját vagy a Parlament 
kezdeményezésére – felhívhatják az 
illetékes bizottság előtt történő 
nyilatkozattételre.

Or. en

(A módosítás a jelenlegi eljárási szabályzat e módosítás elfogadása esetén törlésre kerülő 87. 
cikke (3) bekezdésének szó szerinti változata.)

Módosítás 51

A Parlament eljárási szabályzata
87 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

87. cikk törölve
A közös kül- és biztonságpolitika 

főképviselőjének és más különleges 
képviselőknek a nyilatkozatai

(1) A főképviselőt évente legalább 
négyszer felhívják a Parlamentben történő 
nyilatkozattételre. A 103. cikk 
alkalmazandó.
(2) A főképviselőt évente legalább négy 
alkalommal felhívják, hogy vegyen részt 
az illetékes bizottság ülésein 
nyilatkozattétel és kérdések 
megválaszolása céljából. A főképviselőt –
ha a bizottság szükségesnek tartja, vagy a 
főképviselő saját kezdeményezésére – más 
alkalmakra is meghívhatják.
(3) Ha egy különleges képviselőt a Tanács 
nevez ki bizonyos politikai kérdésekkel 
kapcsolatos megbízással, a képviselőt –
saját vagy a Parlament kezdeményezésére 
– felhívhatják az illetékes bizottság előtt 
történő nyilatkozattételre.
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Or. en

Indokolás

Lásd a 85. cikkre vonatkozó indokolást.

Módosítás 52

A Parlament eljárási szabályzata
89 cikk – 2 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Az érintett bizottságok törekednek arra, 
hogy a közös kül- és biztonságpolitika 
főképviselője, a Tanács és a Bizottság 
rendszeresen és időszerűen tájékoztassa 
őket az Unió közös kül- és 
biztonságpolitikájának alakulásáról és 
végrehajtásáról, minden alkalommal, 
amikor a közös kül- és biztonságpolitika 
keretében kiadásokkal járó határozatot 
fogadnak el, és a közös kül- és 
biztonságpolitikai intézkedések 
végrehajtásával kapcsolatos minden más 
pénzügyi megfontolásról. Kivételesen a 
Bizottság, a Tanács vagy a főképviselő 
kérésére, a bizottság az eljárás zárt ülésen 
történő lefolytatását rendelheti el.

(2) Az érintett bizottságok törekednek arra, 
hogy a Bizottság alelnöke/az Unió közös 
kül- és biztonságpolitikai főképviselője, a 
Tanács és a Bizottság rendszeresen és 
időszerűen tájékoztassa őket az Unió közös 
kül- és biztonságpolitikájának alakulásáról 
és végrehajtásáról, minden alkalommal, 
amikor a közös kül- és biztonságpolitika 
keretében kiadásokkal járó határozatot 
fogadnak el, és a közös kül- és 
biztonságpolitikai intézkedések 
végrehajtásával kapcsolatos minden más 
pénzügyi megfontolásról. Kivételesen a 
Bizottság, a Tanács vagy a főképviselő 
kérésére, a bizottság az eljárás zárt ülésen 
történő lefolytatását rendelheti el.

(Az egész szöveget érintő módosítás: a 
„közös kül- és biztonságpolitika 
főképviselője” kifejezés helyébe az eljárási 
szabályzat egész szövegében a „Bizottság 
alelnöke/az Unió közös kül- és 
biztonságpolitikai főképviselője" lép.)

Or. en

Módosítás 53

A Parlament eljárási szabályzata
89 cikk – 3 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(3) A Tanács által megállapított, a közös 
kül- és biztonságpolitika fő szempontjairól 

(3) A Bizottság alelnöke/az Unió közös 
kül- és biztonságpolitika főképviselője
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és az alapvető lehetőségeiről – beleértve az 
Unió költségvetését érintő pénzügyi 
vonatkozásokat – készült konzultációs 
dokumentumról éves vitát tartanak. A 103. 
cikkben meghatározott eljárások 
alkalmazandók.

által megállapított, a közös kül- és 
biztonságpolitika fő szempontjairól és az 
alapvető lehetőségeiről – beleértve a közös 
kül- és biztonságpolitikát, valamint az 
Unió költségvetését érintő pénzügyi 
vonatkozásokat – készült konzultációs 
dokumentumról évente kétszer vitát 
tartanak. A 103. cikkben meghatározott 
eljárások alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 54

A Parlament eljárási szabályzata
14 fejezet – cím (*)

Hatályos szöveg Módosítás

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT 
RENDŐRSÉGI ÉS IGAZSÁGÜGYI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

törölve

Or. en

Indokolás

A rendelkezés elavult.

Módosítás 55

A Parlament eljárási szabályzata
92 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

92. cikk törölve
A Parlament tájékoztatása a 

büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés terén

(1) Az illetékes bizottság biztosítja, hogy a 
Parlamentet teljes körűen és rendszeresen 
tájékoztassák a büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
körébe tartozó tevékenységekről, és a 
Parlament véleményét kellőképpen 
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figyelembe vegyék, amikor a Tanács az 
EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének 
a) pontja alapján az Unió egy adott 
ügyben történő fellépését meghatározó 
közös álláspontot fogad el.
(2) A Bizottság vagy a Tanács kérésére 
kivételes esetben a bizottság az eljárás zárt
ülésen történő lefolytatásáról határozhat.
(3) Az EU-Szerződés 39. cikkének (3) 
bekezdésében említett vitát e szabályzat 
103. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében 
megállapított rendelkezéseknek 
megfelelően folytatják le.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés elavult.

Módosítás 56

A Parlament eljárási szabályzata
93 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

93. cikk törölve
Konzultáció a Parlamenttel a 

büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés terén

A Parlamenttel az EU-Szerződés 34. cikke 
(2) bekezdésének b), c) és d) pontja 
szerinti konzultáció e szabályzat 34-37., 
40., 41. és 51. cikke alapján történik.
Adott esetben a javaslat megvitatását 
legkésőbb az EU-Szerződés 39. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően megállapított 
határidő lejártát megelőzően tartandó 
utolsó ülés napirendjére tűzik.
Ha a Tanácsnak az Europol igazgatóját és 
igazgatótanácsi tagjait kinevező 
határozattervezetéről kérik ki a Parlament 
véleményét, e szabályzat 101. cikke 
értelemszerűen alkalmazandó.
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Or. en

Indokolás

A rendelkezés elavult.

Módosítás 57

A Parlament eljárási szabályzata
94 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

94. cikk törölve
Ajánlások a büntetőügyekben folytatott 

rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
terén

(1) A büntetőügyekben folytatott 
rendőrségi és igazságügyi 
együttműködéssel kapcsolatos ügyekben 
illetékes bizottság az EU-Szerződés VI. 
címe által szabályozott területeken az 
Elnökök Értekezlete engedélyének 
megszerzését követően, illetve az eljárási 
szabályzat 114. cikke szerinti javaslat 
alapján a Tanács részére ajánlásokat 
fogalmazhat meg.
(2) Sürgős esetekben az (1) bekezdésben 
említett engedélyt az elnök is megadhatja, 
és hasonlóképpen az elnök engedélyezheti 
az illetékes bizottság rendkívüli ülését is.
(3) Az így kidolgozott ajánlásokat a 
következő ülés napirendjére tűzik. A 90. 
cikk (4) bekezdése megfelelően 
alkalmazandó.
(Lásd a 114. cikk értelmezését.)

Or. en

Indokolás

A rendelkezés elavult.
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Módosítás 58

A Parlament eljárási szabályzata
97 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) A Parlament nyilvántartást készít 
dokumentumairól. Az eljárási szabályzat 
mellékletében szereplő jogalkotási és 
egyéb dokumentumok az 1049/2001/EK 
rendelettel összhangban közvetlenül 
elérhetők a nyilvántartáson keresztül. A 
Parlament más dokumentumaira történő 
hivatkozásokat lehetőség szerint bevezetik 
a nyilvántartásba.

(3) A Parlament nyilvántartást készít 
dokumentumairól. Jogalkotási és bizonyos
egyéb dokumentumtípusok az 
1049/2001/EK rendelettel összhangban 
közvetlenül elérhetők a nyilvántartáson 
keresztül. A Parlament más 
dokumentumaira történő hivatkozásokat 
lehetőség szerint bevezetik a 
nyilvántartásba.

A közvetlenül elérhető dokumentumok 
kategóriáját a Parlament által elfogadott 
jegyzékben sorolják fel, amelyet az eljárási 
szabályzathoz mellékelnek. E jegyzék nem 
korlátozza a felsorolt kategóriák alá nem 
tartozó dokumentumokhoz való hozzáférés 
jogát.

A közvetlenül elérhető dokumentumok 
kategóriáit az Elnökség által elfogadott 
jegyzékben sorolják fel, amelyet a 
Parlament internetes honlapján tesznek 
közzé. E jegyzék nem korlátozza a felsorolt 
kategóriák alá nem tartozó 
dokumentumokhoz való hozzáférés jogát; 
e dokumentumokat írásbeli kérelemre 
hozzáférhetővé teszik.

A nyilvántartáson keresztül közvetlenül 
nem hozzáférhető parlamenti 
dokumentumokat írásbeli kérelemre 
hozzáférhetővé teszik.

Az Elnökség az 1049/2001/EK rendelet 
szerint a hozzáférés feltételeit megállapító 
szabályokat fogadhat el, amelyeket az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
hirdetnek ki.

Az Elnökség az 1049/2001/EK rendelet 
szerint a hozzáférés feltételeit megállapító 
szabályokat fogadhat el, amelyeket az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
hirdetnek ki.

Or. en

Indokolás

A módosítás a nyilvántartásra vonatkozó szabályokat rugalmasabbá teszi, és tehermentesíti 
az eljárási szabályzatot. A módosítás elfogadása esetén a XV. melléklet törlésre kerül.

Módosítás 59

A Parlament eljárási szabályzata
98 cikk – 1 bekezdés (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Bizottság elnökének 
jelöléséről megállapodott, az elnök felkéri 
a jelöltet, hogy tegyen nyilatkozatot, és 
ismertesse politikai céljait a Parlament 
előtt. A nyilatkozatot vita követi.

(1) A Bizottság elnökét az Európai 
Parlament tagjainak többségével választja 
meg az Európai Tanács javaslata alapján. 
Ha a jelölt nem kapja meg a szükséges 
többségi támogatást, a Parlament elnöke 
felkéri az Európai Tanácsot, hogy egy 
hónapon belül javasoljon új jelöltet, akit 
ugyanezen eljárás szerint választanak 
meg.

A Tanácsot meghívják, hogy vegyen részt 
a vitában.

Or. en

Indokolás

A módosítás az Európai Parlamentnek a Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos új 
jogkörét rögzíti.

Módosítás 60

A Parlament eljárási szabályzata
98 cikk – 2 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(2) A Parlament a leadott szavazatok 
többségével jóváhagyja vagy elutasítja a 
jelölést.
A szavazás titkos. (2) A szavazás titkos.

Or. en

Indokolás

Lásd a 98. cikk (1) bekezdésének módosítását.

Módosítás 61

A Parlament eljárási szabályzata
100 a cikk (új) (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

100a. cikk (*)
 A Bíróság bíráinak és főtanácsnokainak 

jelölése
Illetékes bizottságának javaslatára a 
Parlament megválasztja jelöltjét abba a 
héttagú testületbe, amelynek feladata a 
Bíróság bíró- és főtanácsnokjelöltjei 
alkalmasságának vizsgálata.

Or. en

Indokolás

A módosítás a Parlament új jogkörére vonatkozik a Bíróság tagjainak jelölése tekintetében.

Módosítás 62

A Parlament eljárási szabályzata
103 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Tanács tagjai bármikor engedélyt 
kérhetnek az elnöktől nyilatkozattételre. A 
nyilatkozat megtételének időpontját, illetve 
azt, hogy ezt követően teljes vitára vagy a 
képviselők által harminc percben feltett 
rövid és lényegre törő kérdésekre kerül-e 
sor, az elnök határozza meg.

(1) Az Európai Tanács elnöke a Tanács 
minden ülése után nyilatkozatot tesz. A 
Bizottság, a Tanács és az Európai Tanács 
tagjai bármikor engedélyt kérhetnek a 
Parlament elnökétől nyilatkozattételre. A 
nyilatkozat megtételének időpontját, illetve 
azt, hogy ezt követően teljes vitára vagy a 
képviselők által harminc percben feltett 
rövid és lényegre törő kérdésekre kerül-e 
sor, az elnök határozza meg.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés hozzáigazítása az Európai Tanács elnökének sajátos státusához. 

Módosítás 63

A Parlament eljárási szabályzata
114 cikk – 1 bekezdés (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

(1) Egy képviselőcsoport vagy legalább 
negyven képviselő a Tanácsnak címzett 
ajánlási javaslatot nyújthat be az EU-
Szerződés V. és VI. címeinek hatálya alá 
tartozó ügyekben, illetve ha a 83., illetve 
84. cikk hatálya alá tartozó nemzetközi 
megállapodásról a Parlamenttel nem 
konzultáltak. 

(1) Egy képviselőcsoport vagy legalább 
negyven képviselő a Tanácsnak címzett 
ajánlási javaslatot nyújthat be az Európai 
Unióról szóló szerződés V. címének
hatálya alá tartozó ügyekben, illetve ha a 
83., illetve 84. cikk hatálya alá tartozó 
nemzetközi megállapodásról a Parlamenttel 
nem konzultáltak.

Or. en

Indokolás

Az EU-Szerződés VI. címének a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködésről szóló jelenlegi rendelkezései helyébe az Európai Unió működésérő szóló 
szerződés V. címének rendelkezései lépnek, amelyek legalább konzultációt írnak elő a 
Parlamenttel ezekben a kérdésekben.

Módosítás 64

A Parlament eljárási szabályzata
116 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha valamely nyilatkozatot a parlamenti 
képviselők többsége aláír, az elnök erről 
tájékoztatja a Parlamentet, és az aláírók 
nevét közzéteszi a jegyzőkönyvben.

(3) Ha valamely nyilatkozatot a parlamenti 
képviselők többsége aláír, az elnök erről 
tájékoztatja a Parlamentet, és az aláírók 
nevét a jegyzőkönyvben, a nyilatkozatot 
pedig elfogadott szöveg formájában
közzéteszi.

Or. en

Indokolás

Az eljárási szabályzat kiigazítása annak tisztázása érdekében, hogy a jegyzőkönyv és az 
elfogadott szövegek különböző dokumentumok. Lásd az új 172a. cikket (új).

Módosítás 65

A Parlament eljárási szabályzata
116 cikk – 4 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

(4) Az ilyen nyilatkozatot az aláírók 
nevével együtt az ülés végén továbbítják a 
benne megnevezett intézményekhez. A 
nyilatkozat azon ülésnap jegyzőkönyvében 
szerepel, amelyen bejelentik. A 
jegyzőkönyvben történő közzététellel az 
eljárás lezárul.

(4) Az eljárás a nyilatkozatnak az aláírók 
nevével együtt az ülés végén a címzettek 
részére történő továbbításával zárul le.

Or. en

Indokolás

Az eljárási szabályzat kiigazítása annak tisztázása érdekében, hogy a jegyzőkönyv és az 
elfogadott szövegek különböző dokumentumok. Lásd az új 172a. cikket (új).

Módosítás 66

A Parlament eljárási szabályzata
125 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

Az Elnökök Értekezlete jelöli a Parlament 
küldöttségének tagjait bármely konventbe,
konferenciára vagy más hasonló szervbe, 
amelynek parlamenti képviselők a tagjai, 
és bízza meg a küldöttséget bármely 
vonatkozó európai parlamenti 
állásfoglalással összefüggő feladattal. A 
küldöttség elnököt és szükség szerint egy 
vagy több alelnököt választ.

Az Elnökök Értekezlete jelöli a Parlament 
küldöttségének tagjait bármely 
konferenciára vagy más hasonló szervbe, 
amelynek parlamenti képviselők a tagjai, 
és bízza meg a küldöttséget bármely 
vonatkozó európai parlamenti 
állásfoglalással összefüggő feladattal. A 
küldöttség elnököt és szükség szerint egy 
vagy több alelnököt választ.

Or. en

Indokolás

A Parlament konventekben történő képviseletét a 68a. cikk (új) szabályozza.

Módosítás 67

A Parlament eljárási szabályzata
142 cikk
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Hatályos szöveg Módosítás

(1) Az Elnökök Értekezlete a Parlamentnek 
javasolhatja az egyes viták lefolytatására a 
beszédidő felosztását. A Parlament e 
javaslatról vita nélkül határoz.

(1) Az Elnökök Értekezlete a Parlamentnek 
javasolhatja az egyes viták lefolytatására a 
beszédidő felosztását. A Parlament e 
javaslatról vita nélkül határoz.

(1a) A képviselő csak akkor szólalhat fel, 
ha az elnök megadja a szót. A képviselő a 
saját helyén szólal fel, és a felszólalást a 
levezető elnökhöz intézi. Ha a felszólaló 
eltér a tárgytól, az elnök rendreutasítja.
(1b) Valamely adott vita első részéhez az 
elnök listát készíthet a felszólalókról, 
amely minden egyes hozzászólni kívánó 
képviselőcsoportból azok nagysága 
szerinti sorrendben egy vagy több 
felszólalót és egy független képviselőt 
tartalmaz.

(2) A beszédidőt az alábbi feltételek szerint 
osztják fel:

A beszédidőt a vita e részében az alábbi 
feltételek szerint osztják fel:

a) a beszédidő első részét a 
képviselőcsoportok között egyenlő 
arányban osztják fel;

a) a beszédidő első részét a 
képviselőcsoportok között egyenlő 
arányban osztják fel;

b) a következő részt a képviselőcsoportok 
között teljes taglétszámuk arányában 
osztják el;

b) a következő részt a képviselőcsoportok 
között teljes taglétszámuk arányában 
osztják el;

c) a független képviselők részére együttes 
beszédidőt állapítanak meg, amely az a) és 
b) pontoknak megfelelően a 
képviselőcsoportok számára megállapított 
hányadon alapul.

c) a független képviselők részére együttes 
beszédidőt állapítanak meg, amely az a) és 
b) pontoknak megfelelően a 
képviselőcsoportok számára megállapított 
hányadon alapul.

(3) Ha a teljes beszédidőt a különböző 
napirendi pontokra vonatkozóan együttesen 
osztják el, a képviselőcsoportok 
tájékoztatják az elnököt a részükre 
rendelkezésre álló idő egyes napirendi 
pontokra vonatkozó felosztásáról. Az elnök 
gondoskodik a beszédidő betartásáról.

(3) Ha a teljes beszédidőt a különböző 
napirendi pontokra vonatkozóan együttesen 
osztják el, a képviselőcsoportok 
tájékoztatják az elnököt a részükre 
rendelkezésre álló idő egyes napirendi 
pontokra vonatkozó felosztásáról. Az elnök 
gondoskodik a beszédidő betartásáról.

(3a) A vita fennmaradó részének idejét 
nem osztják fel előzetesen. Ehelyett az 
elnök közli a képviselőkkel, hogy 
általános szabályként legfeljebb egy 
percre kaphatnak szót. Az elnök –
amennyire lehetséges – biztosítja, hogy az 
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eltérő politikai nézetű és különböző 
tagállamokból származó felszólalók 
felváltva kapjanak szót.
(3b) Az illetékes bizottság elnökének vagy 
előadójának és a képviselőcsoportok a 
csoport nevében szólni kívánó vezetőinek, 
illetve az őket helyettesítő felszólalóknak 
kérelemre elsőbbség adható.
(3c) Az elnök megadhatja a szót olyan 
képviselőknek, akik kék kártya 
felemelésével jelzik azon szándékukat, 
hogy képviselőtársuk felszólalása alatt fél 
percnél nem hosszabb ideig kérdést 
kívánnak feltenni neki, amennyiben az 
elnök úgy ítéli meg, hogy ez nem zavarja 
meg a vitát.

(4) A következőkről egy képviselő sem 
beszélhet egy percet meghaladóan: a
jegyzőkönyv, az eljárási indítványok, a 
végleges napirendtervezet vagy a 
napirendtervezet módosítása.

(4) A következőkről egy képviselő sem 
beszélhet egy percet meghaladóan: az 
ülések jegyzőkönyve, az eljárási 
indítványok, a végleges napirendtervezet 
vagy a napirendtervezet módosítása.

(4a) Egyéb fegyelmezési jogkörének 
sérelme nélkül az elnök az ülések vitáiról 
szóló jelentésekből töröltetheti azon 
képviselők felszólalását, akiknek nem adta 
meg a szót, illetve, akik a felszólalásra 
engedélyezett idő lejárta után tovább 
beszélnek.

(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.

(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.

(6) Az EK-Szerződés 197. cikkének 
sérelme nélkül az elnök a Bizottsággal és a 
Tanáccsal a beszédidő megfelelő 
felosztásáról való megegyezésre törekszik.

(6) Az EK-Szerződés 197. cikkének 
sérelme nélkül az elnök a Bizottsággal és a 
Tanáccsal a beszédidő megfelelő 
felosztásáról való megegyezésre törekszik.

(7) Azok a képviselők, akik a vitában nem 
szólaltak fel, ülésenként legfeljebb egy 
alkalommal, legfeljebb 200 szó terjedelmű 
írásos nyilatkozatot nyújthatnak be, 
amelyet a vita szó szerinti 

(7) Azok a képviselők, akik a vitában nem 
szólaltak fel, ülésenként legfeljebb egy 
alkalommal, legfeljebb 200 szó terjedelmű 
írásos nyilatkozatot nyújthatnak be, 
amelyet a vita szó szerinti 
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jegyzőkönyvéhez mellékelnek. jegyzőkönyvéhez mellékelnek.

(E módosítás elfogadása esetén a 141. és 
143. cikk hatályát veszti.)

Or. en

Indokolás

Jelenleg több párhuzamos rendelkezés és kereszthivatkozás található a 141., 142. és 143. cikk 
között, ezért kívánatos lenne tartalmukat egyetlen cikkbe foglalni.
A módosítás ezenkívül a képviselőcsoportok felszólalói listájának hagyományos eljárását a 
vitaindítás standard eljárásaként ismeri el, de a viták végén lehetőséget biztosít a szólítás 
alapján történő hozzászólásokra (catch-the-eye) is.
A javasolt új 142. cikk bekezdései a 141–143. cikkek alábbi bekezdéseinek felelnek meg: 
142. cikk (1a) bekezdés=141. cikk (1) bekezdés első mondata + 141. cikk (2) bekezdésének 
első mondata.
142. cikk (1b) bekezdés = új, de meglévő gyakorlatot rögzít
142. cikk (2) bekezdés = 142. cikk (2) bekezdés változatlan formában, kivéve „a vita e 
részében” kifejezés
142. cikk (3) bekezdés=142. cikk (3) bekezdés változatlan formában
142. cikk (3a) bekezdés = az első része új, a második része = 143. cikk (2) bekezdés
142. cikk (3b) bekezdés = 143. cikk (3) bekezdés
142. cikk (3c) bekezdés = új (a 141. cikk (4) bekezdés helyébe lép)
142. cikk (3a) bekezdés = 142. cikk (4) bekezdés változatlan formában az „ülések” és az 
„általános szabályként” kifejezések kivételével
142. cikk (4a) bekezdés = 141. cikk (3) bekezdés
142. cikk (5) bekezdés=142. cikk (5) bekezdés változatlan formában
142. cikk (6) bekezdés=142. cikk (6) bekezdés változatlan formában
142. cikk (7) bekezdés=142. cikk (7) bekezdés változatlan formában
A 141. cikk (1) bekezdés második mondata, a 141. cikk (2) bekezdés második mondata, 
valamint a 143. cikk (1) bekezdése és a 143. cikk (4) bekezdése nem kerül be az új 142. cikkbe.

Módosítás 68

A Parlament eljárási szabályzata
142 cikk – 6 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(6) Az EK-Szerződés 197. cikkének
sérelme nélkül az elnök a Bizottsággal és a 

(6) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 230. cikkének sérelme nélkül az 
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Tanáccsal a beszédidő megfelelő 
felosztásáról való megegyezésre törekszik. 

elnök a Bizottsággal, a Tanáccsal és az 
Európai Tanács elnökével a beszédidő 
megfelelő felosztásáról való megegyezésre 
törekszik.

Or. en

(Ez a bekezdés a 142. cikk utolsó bekezdése lesz.)

Indokolás

A módosítás az Európai Tanács későbbiekben megváltozó státusát tükrözi.

Módosítás 69

A Parlament eljárási szabályzata
150 cikk – 6 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

Amennyiben száznál kevesebb képviselő 
van jelen, a Parlament nem hozhat ettől 
eltérő határozatot, ha ez ellen legalább a 
jelen lévő képviselők tizede kifogást emel.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a jelenléti arány a Parlamentben igen alacsony, a szóbeli módosítások 
elutasítására vonatkozó, negyven képviselőt előíró küszöb aránytalan, és a gyakorlatban alig 
érhető el.

Módosítás 70

A Parlament eljárási szabályzata
156 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

Ha egy jelentéshez több mint ötven 
módosítást terjesztettek elő parlamenti 
megfontolásra, az elnök a bizottság 
elnökével való konzultációt követően 
felkérheti az illetékes bizottságot, hogy a 
módosítások vizsgálata céljából ülést 
hívjon össze. Az olyan módosításokat, 
amelyek ebben a szakaszban a bizottság 

(1) Ha egy jelentéshez több mint ötven 
módosítást és részenkénti vagy külön 
szavazásra irányuló kérelmeket
terjesztettek elő parlamenti megfontolásra, 
az elnök a bizottság elnökével való 
konzultációt követően felkérheti az 
illetékes bizottságot, hogy e módosítások 
vagy kérelmek vizsgálata céljából ülést 
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tagjai legalább egytizedének támogató 
szavazatát nem nyerik el, nem bocsátják 
szavazásra a Parlamentben.

hívjon össze. Az olyan módosításokat, 
illetve részenkénti vagy külön szavazásra 
irányuló kérelmeket, amelyek ebben a 
szakaszban a bizottság tagjai legalább 
egytizedének támogató szavazatát nem 
nyerik el, nem bocsátják szavazásra a 
Parlamentben.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, 
valamennyi képviselőcsoportnak jogában 
áll legfeljebb három módosítást 
fenntartani vagy azt kérni, hogy azokról a 
Parlament részenként vagy külön 
szavazzon. 

Or. en

Indokolás

A cikk célja, hogy a részenkénti szavazás esetében is tehermentesítse a plenáris ülést.

Módosítás 71

A Parlament eljárási szabályzata
157 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Bármely képviselőcsoport vagy 
legalább negyven képviselő részenkénti 
szavazást kérhet, ha a szavazásra 
bocsátandó szöveg több rendelkezést 
tartalmaz vagy több pontra vonatkozik, 
illetve több, önálló értelemmel, illetve
normatív értékkel bíró részre osztható.

(1) Bármely képviselőcsoport vagy 
legalább negyven képviselő részenkénti 
szavazást kérhet, ha a szavazásra 
bocsátandó szöveg több rendelkezést 
tartalmaz vagy több pontra vonatkozik, 
amelyek önálló értelemmel vagy normatív 
értékkel bírnak.

Or. en

Indokolás

A cikk jelenlegi megfogalmazása túl behatároltnak bizonyult a parlamenti gyakorlat igényei 
szempontjából.

Módosítás 72

A Parlament eljárási szabályzata
162 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

(4) A titkos szavazás során leadott 
szavazatot kettő-hat, sorsolással 
kiválasztott képviselő számolja meg.

(4) A titkos szavazás során leadott 
szavazatot kettő–nyolc, sorsolással 
kiválasztott képviselő számolja meg, 
kivéve, ha elektronikus szavazásra kerül
sor.

Or. en

Indokolás

A módosított megfogalmazás lehetőséget biztosít a szavazatszámlálók számának növelésére 
annak érdekében, hogy a képviselők számának emelkedése ellenére a titkos szavazás 
gördülékenyen folyhasson.

Módosítás 73

A Parlament eljárási szabályzata
172 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Az ülésekről készült, a Parlament 
határozatait és a felszólalók nevét 
tartalmazó jegyzőkönyvet legalább fél 
órával a következő délutáni ülés 
megkezdése előtt kiosztják. 

(1) Az ülésekről készült, a Parlament 
ügymenetének és határozatainak részleteit
és a felszólalók nevét tartalmazó 
jegyzőkönyvet legalább fél órával a 
következő délutáni ülés megkezdése előtt 
kiosztják.

A jogalkotási eljárások keretében e 
bekezdés értelmében a Parlament által 
elfogadott valamennyi módosítás 
határozatnak minősül, még akkor is, ha a 
Bizottság vonatkozó javaslatát vagy a 
Tanács közös álláspontját végül a 52. cikk 
(1) bekezdésének, illetve a 61. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elutasítják.

A jogalkotási eljárások keretében e cikk
értelmében a Parlament által elfogadott 
valamennyi módosítás határozatnak 
minősül, még akkor is, ha a Bizottság 
vonatkozó javaslatát vagy a Tanács 
álláspontját végül az 52. cikk (1) 
bekezdésének, illetve a 61. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elutasítják.

A Parlament által elfogadott szövegeket 
külön-külön osztják ki. Ha a Parlament 
által elfogadott jogalkotási szövegek 
módosításokat tartalmaznak, azokat 
egységes szerkezetbe foglalva teszik közzé.
(2) Az ülések délutáni időszakának 
megkezdésekor az elnök a korábbi ülés 
jegyzőkönyvét jóváhagyás végett a 
Parlament elé terjeszti.

(2) Az ülések délutáni időszakának 
megkezdésekor az elnök a korábbi ülés 
jegyzőkönyvét jóváhagyás végett a 
Parlament elé terjeszti.
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(3) Ha a jegyzőkönyvvel kapcsolatban 
kifogás merül fel, a Parlament szükség 
esetén határoz a kért változtatások 
figyelembevételéről. A jegyzőkönyvvel 
kapcsolatban egy-egy képviselő legfeljebb 
egy percre kaphat szót.

(3) Ha a jegyzőkönyvvel kapcsolatban 
kifogás merül fel, a Parlament szükség 
esetén határoz a kért változtatások 
figyelembevételéről. A témával
kapcsolatban egy-egy képviselő legfeljebb 
egy percre kaphat szót.

(4) A jegyzőkönyvet az elnök és a főtitkár 
írja alá és a Parlament irattárában őrzik. A 
jegyzőkönyvet egy hónapon belül
kihirdetik az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

(4) A jegyzőkönyvet az elnök és a főtitkár 
írja alá és a Parlament irattárában őrzik. A 
jegyzőkönyvet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában kihirdetik.

Or. en

Indokolás

A cikk kiigazítása annak figyelembevétele érdekében történik, hogy a jegyzőkönyv és az 
elfogadott szövegek különböző dokumentumok, amelyekre külön szabályoknak kell 
vonatkozniuk (lásd az új 172a. cikkre irányuló javaslatot).

Módosítás 74

A Parlament eljárási szabályzata
172 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

172a. cikk
Elfogadott szövegek

(1) A Parlament által elfogadott szövegek 
ideiglenes változatát közvetlenül a 
szavazás után kiosztják és közzéteszik. Ezt 
a változatot a Parlament irattárában 
megőrzik.
(2) A végleges változatot a Hivatalos 
Lapban kihirdetik.
(3) A Parlament által önállóan vagy 
közösen elfogadott jogalkotási szövegek 
végleges változatát egységes szerkezetbe 
foglalják, amely jelzi az elfogadott 
módosításokat.
(4) A 172. cikk (2), (3) és (4) bekezdései 
értelemszerűen alkalmazandók.

Or. en
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Módosítás 75

A Parlament eljárási szabályzata
172 b cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

172b. cikk
Jogi-nyelvi véglegesítés

(1) A Parlament által önállóan vagy 
közösen elfogadott szövegek jogi-nyelvi 
véglegesítés tárgyát képezik az Európai 
Parlament elnökének felelőssége mellett. 
Amennyiben ilyen szövegeket a Parlament 
és a Tanács közötti megállapodás alapján 
fogadnak el, az ilyen véglegesítést a két 
intézmény illetékes szolgálatai végzik el 
szoros együttműködésben és kölcsönös 
megegyezéssel.
(2) Amennyiben a Parlament kérésének 
megfelelően a szöveg egységességének és 
minőségének biztosítása érdekében 
kiigazítások szükségesek, adott esetben a 
204a. cikkben foglalt eljárás 
értelemszerűen alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdés az együttdöntési eljárásról szóló 2007. évi együttes nyilatkozaton alapul.
A (2) bekezdés célja azon kiigazítások lehetővé tétele, amelyek túlmutatnak a nyilvánvaló 
hibák kijavításán, ám amelyek szükségesek a szöveg egységességének biztosítása érdekében. 
Mivel a 204a. cikkben foglalt eljárást kell alkalmazni, az ilyen kiigazítások csak az illetékes 
bizottság (és a plenáris ülés) jóváhagyásával hajthatók végre.

Módosítás 76

A Parlament eljárási szabályzata
182 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

182a. cikk
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Bizottsági koordinátorok és 
árnyékelőadók

(1) A bizottságokban részt vevő 
képviselőcsoportok és független 
képviselők egyik tagjukat koordinátornak 
jelölhetik.
(2) A bizottsági koordinátorokat szükséges 
esetben az elnök hívja össze a bizottság 
által meghozandó döntések előkészítésére, 
különös tekintettel az ügyrendi és az 
előadók kijelölésével kapcsolatos 
döntésekre. A bizottság felhatalmazhatja a 
koordinátorokat bizonyos döntések 
meghozatalára, ami alól kivételt képez a 
jelentések, a vélemények és a módosítások 
elfogadása. Az alelnököket felkérhetik, 
hogy konzultatív szerepben részt vegyenek 
a bizottsági koordinátorok ülésein. A 
koordinátorok konszenzus kialakítására 
törekednek. Amennyiben nem sikerült 
konszenzust kialakítani, a koordinátorok 
a bizottság jelentős többségét képviselő 
többségben járhatnak el, figyelembe véve 
az egyes képviselőcsoportok egymáshoz 
viszonyított súlyát.
(3) A képviselőcsoportok és a független 
képviselők minden jelentés esetében 
árnyékelőadót jelölhetnek ki, aki nyomon 
követi az adott jelentés menetét, és a 
képviselőcsoport vagy független 
képviselők nevében kompromisszumok 
kialakítására törekszik. Az árnyékelőadók 
nevét közlik az elnökkel. A bizottság, a 
koordinátorok javaslata alapján, dönthet 
úgy, hogy az árnyékelőadókat bevonja az 
együttdöntési eljárásban a Tanáccsal 
történő megállapodás kialakításának 
folyamatába.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a koordinátorok és árnyékelőadók gyakorlatban játszott szerepének 
figyelembevétele, illetve ennek meghatározása és hivatalossá tétele.
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Módosítás 77

A Parlament eljárási szabályzata
184 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottság üléseiről készült 
jegyzőkönyvet a bizottság valamennyi 
tagjának kiosztják, és a bizottsághoz 
következő ülésén jóváhagyásra benyújtják.

A bizottság üléseiről készült 
jegyzőkönyvet a bizottság valamennyi 
tagjának kiosztják, és a bizottsághoz 
jóváhagyásra benyújtják.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi határidő technikai okok miatt (fordítási határidők stb.) a legtöbb esetben 
betarthatatlan.

Módosítás 78

A Parlament eljárási szabályzata
186 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottsági ülésekre a 11., 12., 13., 16., 
17., 140., 141., 143. cikk (1) bekezdése, a 
146., 148., 150–153., 155., 157. cikk (1) 
bekezdése, a 158., 159., 161., 162., 164–
167., 170. és a 171. cikk értelemszerűen 
alkalmazandó.

A bizottsági ülésekre a 11., 12., 13., 16., 
17., 34–41., 140., 141., 143. cikk (1) 
bekezdése, a 146., 148., 150–153., 155., 
157. cikk (1) bekezdése, a 158., 159., 161., 
162., 164–167., 170. és a 171. cikk 
értelemszerűen alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 79

A Parlament eljárási szabályzata
194 cikk – cím (*)

Hatályos szöveg Módosítás

Az ombudsman kinevezése Az ombudsman megválasztása

Or. en



PE405.935v03-00 58/62 PR\757000HU.doc

HU

Indokolás

A szerződés szövegének megfelelő technikai kiigazítás.

Módosítás 80

A Parlament eljárási szabályzata
194 cikk – 7 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(7) A kinevezett személyt haladéktalanul 
felhívják a Bíróság előtti eskütételre. 

(7) A megválasztott személyt 
haladéktalanul felhívják a Bíróság előtti 
eskütételre.

Or. en

Indokolás

A szerződés szövegének megfelelő technikai kiigazítás.

Módosítás 81

A Parlament eljárási szabályzata
204 cikk – c a pont (új)

Hatályos szöveg Módosítás

ca) a Parlament megfelelő szervei által 
elfogadott iránymutatások és magatartási 
kódexek (XVIa., XVIb. és XVIe. 
melléklet).

Or. en

Indokolás

Új mellékletkategóriára van szükség azon szövegek részére, amelyek a Parlament 
működésével vannak összefüggésben, de nem képezik az eljárási szabályzat részét.

Módosítás 82

A Parlament eljárási szabályzata
IV melléklet – 2 cikk (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

2 cikk törölve
Arány

1. Az alábbi feltételeknek megfelelően 
bármely képviselő az új legmagasabb 
arányt megállapító határozati javaslatokat 
terjeszthet elő és mellettük támogatólag 
felszólalhat.
2. Az ilyen javaslatok csak abban az 
esetben fogadhatók el, ha írásban, 
legalább negyven képviselő aláírásával, 
illetve képviselőcsoport vagy bizottság 
nevében kerülnek előterjesztésre.
3. Az elnök az ilyen javaslatok 
előterjesztésére határidőt állapít meg.
4. Az illetékes bizottság a javaslatokról 
parlamenti megvitatásukat megelőzően 
jelentést készít.
5. Ezután a Parlament szavaz a 
javaslatokról. 
A Parlament a képviselők többségével és a 
leadott szavazatok háromötödével határoz.
Ha a Tanács tájékoztatta a Parlamentet az 
új arány megállapításának 
jóváhagyásáról, az elnök a Parlamentben 
bejelenti, hogy az új módosított arányt 
elfogadták.
Ellenkező esetben a Tanács álláspontját 
az illetékes bizottsághoz utalják.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés elavulttá válik.

Módosítás 83

A Parlament eljárási szabályzata
IV melléklet – 5 cikk (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

5 cikk törölve
A Tanács tanácskozásainak vizsgálata –

második szakasz
1. Ha a Tanács a Parlament által 
elfogadott egy vagy több módosítást 
megváltoztatott, a Tanács által így 
módosított szöveget az illetékes 
bizottsághoz utalják.
2. Az alábbi feltételeket is figyelembe véve, 
bármely képviselő a Tanács által 
módosított szövegekhez módosításokat 
terjeszthet elő, illetve mellettük 
támogatólag felszólalhat.
3. Az ilyen módosítások csak abban az 
esetben fogadhatók el, amennyiben 
írásban és legalább negyven képviselő 
aláírásával, illetve bizottság nevében 
terjesztik elő és biztosítják a bevételek és a 
kiadások közötti egyensúly fenntartását. A 
46. cikk (5) bekezdése nem alkalmazandó.
A módosítástervezetek csak abban az 
esetben fogadhatók el, ha a Tanács által 
módosított szövegekre vonatkoznak.
4. Az elnök a módosítástervezetek 
előterjesztésére határidőt állapít meg.
5. Az illetékes bizottság a Tanács által 
módosított szövegekről állásfoglalást 
készít, és a módosított szövegekhez 
előterjesztett módosítástervezetekről 
véleményt nyilvánít.
6. A Tanács által módosított szövegekhez 
beterjesztett módosítástervezeteket a 3. 
cikk (4) bekezdése második 
albekezdésének sérelme nélkül bocsátják 
szavazásra a Parlamentben. A Parlament 
a képviselők többségével és a leadott 
szavazatok háromötödével határoz. Ha a 
módosítástervezeteket elfogadják, a 
Tanács által módosított szövegek 
elutasítottnak tekintendők. Elutasítás 
esetén a Tanács által módosított szövegek 
tekintendők elfogadottaknak.
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7. A Parlament által elfogadott javasolt 
változtatásokkal kapcsolatos tanácskozás 
eredményének a Tanács által készített 
összefoglalóját megvitatják, és azt 
követően állásfoglalási indítványt 
bocsáthatnak szavazásra.
8. Az e cikkben szabályozott eljárás 
befejezését követően, és a 6. cikk 
rendelkezéseire is figyelemmel, az Elnök a 
Parlamentben bejelenti, hogy a 
költségvetést véglegesen elfogadták.
Az Elnök intézkedik a Hivatalos Lapban 
történő kihirdetésről.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés elavulttá válik.

Módosítás 84

A Parlament eljárási szabályzata
IV melléklet – 6 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

6 cikk törölve
Teljes elutasítás

1. Bármely bizottság vagy legalább 
negyven képviselő lényeges okból a teljes 
költségvetés-tervezet elutasítására 
vonatkozó javaslatot terjeszthet elő. Az 
ilyen javaslat csak abban az esetben 
fogadható el, amennyiben írásos 
indokolással és az elnök által 
megállapított határidőn belül terjesztették 
elő. Az elutasítás indokai nem lehetnek 
ellentmondásosak.
2. Az illetékes bizottság az ilyen javaslat 
parlamenti szavazásra bocsátását 
megelőzően véleményt nyilvánít.
A Parlament a képviselők többségével és a 
leadott szavazatok kétharmadával határoz. 
Ha a javaslatot elfogadják, a teljes 
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költségvetés-tervezetet a Tanácshoz 
utalják vissza.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés elavulttá válik.


