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A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság - Eljárási 
szabályzat1 
 
1. cikk - A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság 
 
A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság ( a továbbiakban „tanácsadó 
bizottság”) az Európai Parlament eljárási szabályzata I. mellékletének (Az európai parlamenti 
képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexe 
– a továbbiakban „magatartási kódex”) 7. és 8. cikkében felsorolt feladatokat látja el. 
 
2. cikk - A megbízatás időtartama 
 
A tanácsadó bizottság tagjainak megbízatása az Európai Parlament őket kinevező elnökének 
megbízatásával azonos időtartamra szól. 
 
3. cikk - Elnök 
 
A tanácsadó bizottság minden egyes tagja rotációs alapon, hat hónapig tölti be az elnöki 
tisztséget. A rotációra alapvetően a tanácsadó bizottság tagjait kiküldő képviselőcsoportok 
mérete szerint, csökkenő sorrendben kerül sor. 
 
4. cikk - A tanácsadó bizottság ülései 
 
1. A tanácsadó bizottság elvben legalább havonta egyszer ülést tart. 
 
2. A tanácsadó bizottság a soros elnök felhívására vagy a tanácsadó bizottság tagjai 

többségének kérésére rendkívüli ülést tarthat. 
 
3. A tanácsadó bizottság ülései zárt ülések. 
 
4. A tanácsadó bizottság ülésein csak a tanácsadó bizottság titkárságának munkatársai, a 

kisegítő személyzet, valamint tolmácsok lehetnek jelen. 
 
5. cikk - A tanácsadó bizottság határozatai 
 
1. A tanácsadó bizottság határozatait konszenzussal hozza meg.  Ha ez nem lehetséges, 

akkor tagjainak többségi szavazatával határoz. 
 
2. A tanácsadó bizottság azon tagja vagy tagjai, aki vagy akik nem értenek egyet a tanácsadó 

bizottság által a magatartási kódex feltételezett megsértése kapcsán az elnök számára 
megfogalmazott ajánlással, kisebbségi ajánlást terjeszthet vagy terjeszthetnek elő, amelyet 
a tanácsadó bizottság többségi ajánlásával együtt kell továbbítani az elnöknek. 

 
3. A magatartási kódex feltételezett megsértése kapcsán az elnök számára megfogalmazott 

ajánlástól eltérő határozatok esetében a tanácsadó bizottság írásos eljárásban is hozhat 
határozatot. Ilyen esetekben a soros elnök a tanácsadó bizottság többi tagjának 
körlevélben magyarázó feljegyzést küld, amelyben ismerteti a szóban forgó esetet, illetve 
csatolja a határozat tervezetét. A tanácsadó bizottság tagjainak 48 óra áll rendelkezésükre 
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ahhoz, hogy a javasolt szöveget jóváhagyják avagy elvessék, illetve módosításokra 
tegyenek javaslatot.  Az írásos eljárásban hozott határozatokat a tanácsadó bizottság 
következő ülésén jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

 
4. A tanácsadó bizottság akkor határozatképes, ha három tagja részt vesz a 

határozathozatalban. 
 
6. cikk - Útmutatás kérése képviselők részéről 
 
A tanácsadó bizottság a parlamenti képviselőktől származó, a magatartási kódex 
rendelkezéseinek értelmezésére vagy alkalmazásával kapcsolatos útmutatásra vonatkozó 
kérésekre valamennyi esetben a kérés beérkezésétől számított 30 naptári napon belül, a soros 
elnök által aláírt bizalmas levélben válaszol. A kéréseket kizárólag írásos formában, a 
bizottság e-mail címére küldve lehet eljuttatni a tanácsadó bizottsághoz. 
 
7. cikk - A magatartási kódex feltételezett megsértésének esetei 
 
1. Amennyiben a magatartási kódex valamely parlamenti képviselő általi feltételezett 

megsértésének ügyét az elnök a tanácsadó bizottság elé terjeszti, a tanácsadó bizottság 
egyik tagját – aki lehet a soros elnök is – kinevezi a feltételezett szabálysértési ügy 
előadójává. Az előadó nem tartozhat ugyanabba a képviselőcsoportba, amelybe az a 
képviselő tartozik, aki a magatartási kódex feltételezett megsértését elkövette. 

 
2. A magatartási kódex feltételezett megsértésének vizsgálata során a tanácsadó bizottság az 

érintett parlamenti képviselőt csak valamennyi tagjának jelenlétében hallgathatja meg. 
Kivételes esetekben felhatalmazhatja az előadót a képviselő meghallgatására. 

 
3. Az előadó a magatartási kódex feltételezett megsértése tárgyában elkészíti az elnök elé 

terjesztendő ajánlás tervezetét a tanácsadó bizottság számára. Az ajánlástervezet 
tartalmazza az esettel kapcsolatos tényállást, az érintett képviselő érvelését, a tények és az 
érvek értékelését, valamint a következtetést. A következtetésnek tartalmaznia kell azt, 
hogy megtörtént-e vagy nem a magatartási kódex megsértése, tanácsot kell adnia a 
meghozandó lehetséges intézkedésekre vonatkozóan, valamint ajánlást kell tennie az 
elnök számára. 

 
4. Amennyiben az érintett képviselő az eljárási szabályzat 154. cikke alapján belső 

jogorvoslati eljárásra tart igényt, a soros elnök és/vagy az előadó kérheti, hogy részt 
vehessen az Elnökség fellebbezéssel foglalkozó ülésén. 

 
8. cikk - Külső szakértői segítség 
 
A tanácsadó bizottság külső szakértői segítséget csak a magatartási kódex 2., 3., 4. és 5. cikke 
rendelkezéseinek értelmezéséhez és alkalmazásához kapcsolódó tanácskérés céljából vehet 
igénybe. 
 
9. cikk - Éves jelentés 
 
1. A tanácsadó bizottság az éves jelentés tárgyát képező esztendő végét követően tartott 

harmadik ülése előtt elfogadja éves jelentését. 
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2. Az éves jelentést valamennyi parlamenti képviselő megkapja és az Európai Parlament 
honlapján is közzéteszik. 


