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OKMÁNY AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐINEK KÖZVETLEN ÉS
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÓJOG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSÁRÓL1

1. cikk

1. Az Európai Parlament tagjait valamennyi tagállamban az arányos képviselet elve
alapján, listás vagy egyetlen átvihető szavazatos rendszer szerint választják.

2. A tagállamok az általuk elfogadott eljárás szerinti preferenciális listás szavazást is
lehetővé tehetik.

3. A választásnak általánosnak, közvetlennek, szabadnak és titkosnak kell lennie.

2. cikk

Az egyes tagállamok sajátos nemzeti helyzetükkel összhangban európai parlamenti
választókerületeket alakíthatnak ki, vagy választási területüket más módon részekre
oszthatják, anélkül azonban, hogy a választási rendszer arányos voltát összességében
megváltoztatnák.

3. cikk

A tagállamok a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz köthetik. Nemzeti szinten
ez a küszöb nem lehet magasabb, mint a leadott szavazatok 5 százaléka.

4. cikk

Az egyes tagállamok meghatározhatják a jelöltek által a választási kampányra fordítható
összeg felső határát.

5. cikk

1. Az az ötéves időszak, amelyre az Európai Parlament tagjait megválasztják, a
megválasztást követő első ülésszak megnyitásával veszi kezdetét.

Ez az időszak a 10. cikk (2) bekezdésének második albekezdése szerint meghosszabbítható,
illetve lerövidíthető.

2. Az egyes európai parlamenti tagok megbízatása az (1) bekezdésben említett időponttal
egy időben kezdődik, illetve fejeződik be.

1 N.B.: Ezen dokumentum az Európai Parlament Jogi Szolgálata által készített, egységes szerkezetbe foglalt
szöveg, a Tanács 1976. szeptember 20-i, 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozatához (HL L 33, 1993.2.9, 15.
o.) és a Tanács 2002. június 25-i és 2002. szeptember 23-i 2002/772/EK, Euratom határozatához (HL L 283,
2002.10.21. 1. o.) mellékelt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen, általános választójog alapján
történő megválasztásáról szóló, a 93/81 Euratom, ESZAK, EGK határozattal módosított jogi aktus alapján (HL
L 278, 1976.10.8., 5. o.). Az alábbi két szempontból tér el az Európai Unió Kiadóhivatala által készített
változattól (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002): a 7. cikk (1) bekezdése tartalmaz egy francia bekezdést – a
Régiók Bizottságának tagjai az Amszterdami Szerződés 5. cikkéből következően (HL C 340, 1997.11.10.) –,
valamint a 2002/772/EK, Euratom határozat 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban átszámozták.
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6. cikk

1. Az Európai Parlament tagjai egyenként és személyesen szavaznak.  Az Európai
Parlament tagjai nem utasíthatók, és nem kaphatnak kötött mandátumot.

2. Az Európai Parlament tagjait megilletik az Európai Közösségek kiváltságairól és
mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv szerint részükre biztosított előjogok és
mentességek.

7. cikk

1. Az Európai Parlament tagja nem lehet:

 valamely tagállam kormányának tagja,

 az Európai Közösségek Bizottságának tagja,

 az Európai Közösségek Bírósága vagy az Elsőfokú Bíróság bírója, főtanácsnoka vagy
hivatalvezetője,

 az Európai Központi Bank Igazgatótanácsának tagja,

 az Európai Közösségek Számvevőszékének tagja,

 az Európai Közösségek ombudsmanja,

 az Európai Közösségek és az Európai Atomenergia-közösség Gazdasági és Szociális
Bizottságának tagja,

 a Régiók Bizottságának tagja,

 az Európai Közösséget és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződések
alapján a Közösségek pénzügyi alapjainak kezelésére vagy állandó jellegű közvetlen
igazgatási feladatok ellátására létrehozott bizottság vagy egyéb testület tagja,

 az Európai Beruházási Bank Igazgatótanácsának, Igazgatási Bizottságának tagja, illetve az
Európai Beruházási Bank személyzetének tagja,

 az Európai Közösségek intézményeiben, illetve a hozzájuk, és az Európai Központi
Bankhoz kapcsolódó szakosított szerveknél dolgozó aktív tisztviselő vagy alkalmazott.

2. A 2004-es európai parlamenti választásoktól kezdődően az Európai Parlament tagjainak
megbízatása nem összeegyeztethető a nemzeti parlamenti képviselőséggel.

Ettől a szabálytól eltérve és a (3) bekezdés sérelme nélkül,

 az Ír Nemzeti Parlament azon tagjai, akiknek megválasztására a következő európai
parlamenti választásokon kerül sor, a következő ír nemzeti parlamenti választásokig kettős
mandátummal rendelkezhetnek; ettől az időponttól e bekezdés első albekezdését kell
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alkalmazni;

 az Egyesült Királyság Parlamentjének azon tagjai, akik a 2004-es európai parlamenti
választásokat megelőző ötéves időszakban az Európai Parlamentnek is a tagjai, a 2009-es
európai parlamenti választásokig kettős mandátummal rendelkezhetnek; ettől az időponttól
e bekezdés első albekezdését kell alkalmazni.

3. Ezenfelül a tagállamok a 8. cikkben meghatározott körülmények között nemzeti szinten
is megállapíthatnak összeférhetetlenségi szabályokat.

4. A 13. cikknek megfelelően vissza kell hívni azokat az európai parlamenti tagokat,
akikre az 5. cikkben említett ötéves időszak alatt az (1), (2) és (3) bekezdés alkalmazhatóvá
válik.

8. cikk

Ezen okmány rendelkezéseire is figyelemmel, a választási eljárásra az egyes tagállamok saját
nemzeti rendelkezései az irányadók.

Ezek a nemzeti rendelkezések, amelyek adott esetben figyelembe vehetik a tagállam sajátos
körülményeit, a választási rendszer alapvetően arányos voltát nem változtathatják meg.

9. cikk

A Európai Parlamenti tagjainak választásakor minden választó csak egyszer szavazhat.

10. cikk

1. Az európai parlamenti választásokat a tagállamok által meghatározott napon és
időpontokban kell tartani; e napnak valamennyi tagállamban ugyanarra a kedd reggeltől az
azt követő vasárnap estéig terjedő időszakra kell esnie.

2. A tagállamok nem tehetik hivatalosan közzé a szavazatszámlálás eredményeit
mindaddig, amíg be nem fejeződött a szavazás abban a tagállamban, amelyben a választók az
(1) bekezdés szerinti időszakban utolsóként szavaznak.

11. cikk

1. A Tanács az Európai Parlamenttel való egyeztetést követően egyhangúlag kijelöli a
választási időszakot az első parlamenti választásokra.

2. A következő választásokat az 5. cikk szerinti ötéves időszak utolsó évében az ennek
megfelelő időszakban kell megtartani.

Ha ezen időszakon belül a választásokat a Közösségben nem lehet megtartani, a Tanács az
Európai Parlamenttel való egyeztetést követően az 5. cikkben említett ötéves időszak lejárta
előtt legalább egy évvel egyhangú határozattal egy ettől eltérő, az előző albekezdés szerinti
időszaknál legfeljebb két hónappal korábbi vagy egy hónappal későbbi időszakot jelöl ki.

3. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 196. cikkének és az Európai Atomenergia-
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közösséget létrehozó szerződés 109. cikkének sérelme nélkül az Európai Parlament külön
összehívási kötelezettség nélkül ül össze a választási ciklus végétől számított egy hónapos
határidő leteltét követő első kedden.

4. Az Európai Parlament meghatalmazása az új Európai Parlament első ülésének
kezdetével szűnik meg.

12. cikk

Az Európai Parlament tagjainak mandátumát az Európai Parlament igazolja. Ennek során az
Európai Parlament tudomásul veszi a tagállamok által hivatalosan kinyilvánított választási
eredményeket, és dönt az ezen okmány rendelkezései alapján felmerülő minden vitás esetben,
kivéve azokat, amelyek az ezen okmányban említett nemzeti szabályokból erednek.

13. cikk

1. Az európai parlamenti tagok helye megüresedik, amikor az Európai Parlament tagjának
megbízatása lemondás, elhalálozás, vagy a mandátum visszavonása miatt megszűnik.

2. Ezen okmány egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, az egyes tagállamok megfelelő
eljárásokat állapítanak meg az 5. cikkben említett ötéves megbízatási időszak alatt
megüresedő képviselői helyeknek a megbízatási időszak fennmaradó idejére történő
betöltésére vonatkozóan.

3. Amennyiben valamely tagállam joga kifejezetten rendelkezik az európai parlamenti
tagok mandátumának visszavonásáról, a megbízatás megszűnésére az ezekben a
jogszabályokban meghatározottak szerint kerül sor. Az illetékes nemzeti hatóságok erről
tájékoztatják az Európai Parlamentet.

4. Amennyiben egy parlamenti hely lemondás vagy elhalálozás miatt üresedik meg, az
Európai Parlament elnöke erről haladéktalanul értesíti az érintett tagállam illetékes
hatóságait.

14. cikk

Ha intézkedéseket kell elfogadni ezen okmány végrehajtásához, a Tanács – az Európai
Parlament javaslata alapján és a Bizottsággal történt egyeztetést követően – elfogadja az ilyen
intézkedéseket azt követően, hogy a Tanács és az Európai Parlament tagjaiból álló
egyeztetőbizottság kísérletet tett az Európai Parlamenttel való megállapodásra.

15. cikk

Ez az okmány angol, dán, finn, francia, holland, ír, német, olasz, portugál, spanyol és svéd
nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Az I. és II. melléklet ezen okmány szerves részét képezi.

16. cikk

Ezen okmány rendelkezései a határozatban említett utolsó értesítés beérkezését követő hónap

A1_Okmány az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról

- 8 - 



első napján lépnek hatályba.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

I. MELLÉKLET

Az Egyesült Királyság ezen okmány rendelkezéseit csak az Egyesült Királyság tekintetében
alkalmazza.

II. MELLÉKLET

Nyilatkozat a 14. cikkről

Az egyeztetőbizottság által követendő eljárás rendjét illetően megállapodás született az
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1975. március 4-i együttes nyilatkozatában2

megállapított eljárás (5) (6) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásáról.

2 HL C 89., 1975.4.22., 1. o.
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(7.) JEGYZ KÖNYV
AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIR L

A MAGAS SZERZ D  FELEK,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió m ködésér l szóló szerz dés 343. cikkének és az Európai
Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerz dés 191. cikkének megfelel en az Európai Uniót
és az Euratomot a tagállamok területén megilletik a feladataik ellátásához szükséges kiváltságok és
mentességek,

MEGÁLLAPODTAK a következ  rendelkezésekben, amelyeket az Európai Unióról szóló szerz déshez, az
Európai Unió m ködésér l szóló szerz déshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó
szerz déshez csatolnak:

I. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ VAGYONA, INGATLANAI, KÖVETELÉSEI ÉS ÜGYLETEI

1. cikk

Az Unió helyiségei és épületei sérthetetlenek. Mentesek a házkutatás, igénybevétel, elkobzás és
kisajátítás alól. Az Unió vagyona és követelései a Bíróság engedélye nélkül nem képezhetik kény
szerít  közigazgatási vagy bírósági intézkedés tárgyát.

2. cikk

Az Unió irattárai sérthetetlenek.

3. cikk

Az Unió, az Unió követelései, bevételei és egyéb vagyona mentesek mindenfajta közvetlen adó alól.

A tagállamok kormányai lehet ség szerint kötelesek megtenni a megfelel  intézkedéseket az ingó és
ingatlan vagyontárgyak árában foglalt közvetett, illetve forgalmi adók összegének elengedése vagy
visszatérítése érdekében mindazon esetekben, amikor az Unió hivatalos használatra jelent s összeg
beszerzéseket hajt végre, amelyek ára ilyen jelleg  adót tartalmaz. E rendelkezések alkalmazása
azonban nem járhat az Unión belüli versenyt torzító hatással.

Nem adható mentesség azon adók és egyéb közterhek alól, amelyek csupán közüzemi szolgáltatások
díjának felelnek meg.

HUC 202/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.6.7.

A2_7. jegyzőkönyv az EU kiváltságairól és mentességeiről
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4. cikk

Az Unió a hivatali használatukra szánt árucikkek tekintetében mentességet élvez minden behozatali
és kiviteli vám, valamint tilalom és korlátozás alól; az ilyen módon importált árucikkek sem ellen
érték fejében, sem ingyenesen nem ruházhatók át annak az országnak a területén, ahová azokat
importálták, kivéve ha ez az illet  ország kormánya által jóváhagyott feltételek mellett történik.

Az Unió saját kiadványai tekintetében szintén mentességet élvez minden kiviteli és behozatali vám,
valamint tilalom és korlátozás alól.

II. FEJEZET

KAPCSOLATTARTÁS ÉS LAISSEZ-PASSER

5. cikk
(korábbi 6. cikk)

Az Unió intézményei hivatalos kapcsolattartásuk és összes dokumentumuk továbbítása tekintetében
valamennyi tagállam területén azt az elbánást élvezik, amelyben az illet  állam a diplomáciai képvi
seleteket részesíti.

Az Unió intézményeinek hivatalos levelezése és egyéb hivatalos közlései nem cenzúrázhatók.

6. cikk
(korábbi 7. cikk)

Az uniós intézmények elnökei az uniós intézmények tagjai és alkalmazottai részére a Tanács által
egyszer  többséggel el írt formájú útiokmányt (laissez-passer) állíthatnak ki, amelyet a tagállamok
hatóságai érvényes útiokmányként fogadnak el. Ezt az útiokmányt az Unió tisztvisel inek személyzeti
szabályzatában és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben megállapított el írá
soknak megfelel en a tisztvisel k és egyéb alkalmazottak részére állítják ki.

A Bizottság megállapodásokat köthet annak érdekében, hogy ezeket az útiokmányokat harmadik
államok területén is érvényes útiokmányként ismerjék el.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAI

7. cikk
(korábbi 8. cikk)

Az Európai Parlament üléseinek helyszínére utazó, illetve onnan visszautazó Európai parlamenti
tagok szabad mozgására vonatkozóan semmilyen igazgatási vagy egyéb korlátozás nem alkalmaz
ható.
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Az Európai Parlament tagjai a vám- és devizaellen rzést illet en:

a) saját kormányuk részér l ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint az ideiglenes hiva
talos kiküldetésben külföldre utazó magas rangú tisztvisel k,

b) a többi tagállam kormánya részér l ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint a külföldi
kormányok ideiglenes hivatalos kiküldetésben lév  képvisel i.

8. cikk
(korábbi 9. cikk)

A feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament
tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehet k rizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá.

9. cikk
(korábbi 10. cikk)

Az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt, az Európai Parlament tagjai:

a) saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik,

b) a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta rizetbe vételre és bírósági eljárásra
vonatkozó intézkedés alól.

A mentesség akkor is megilleti a tagokat, amikor az Európai Parlament üléseinek helyére utaznak,
illetve onnan visszatérnek.

Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot b ncselekmény elköve
tésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon
jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze.

IV. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEINEK MUNKÁJÁBAN RÉSZT VEV
TAGÁLLAMI KÉPVISEL K

10. cikk
(korábbi 11. cikk)

Az uniós intézmények munkájában részt vev  tagállami képvisel k, valamint az  tanácsadóik és
szakért ik feladataik ellátása, valamint az ülések helyére történ  utazás és az onnan történ  vissza
térés során a szokásos kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket élvezik.

Ezt a cikket az Unió tanácsadó szerveinek tagjaira is alkalmazni kell.
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V. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ TISZTVISEL I ÉS EGYÉB ALKALMAZOTTAI

11. cikk
(korábbi 12. cikk)

Az egyes tagállamok területén az Unió tisztvisel i és egyéb alkalmazottai állampolgárságuktól függet
lenül:

a) a szerz déseknek az egyfel l a tisztvisel k és egyéb alkalmazottak az Unióval szemben fennálló
felel sségével kapcsolatos szabályokra vonatkozó rendelkezéseire, másfel l az Európai Unió Bíró
ságának az Unió, valamint az uniós tisztvisel k és egyéb alkalmazottak közötti jogvitákkal
kapcsolatos hatáskörére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, hivatalos min ségükben végre
hajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, mentes
séget élveznek a bírósági eljárások alól. Ez a mentesség hivataluk megsz nését követ en is
megilleti ket,

b) házastársaikat és eltartott családtagjaikat is beleértve nem tartoznak a bevándorlási korlátozások,
illetve a külföldiek nyilvántartására vonatkozó szabályok hatálya alá,

c) a valuta- és devizaszabályozást illet en ugyanazokat a könnyítéseket élvezik, mint amelyek
a nemzetközi szervezetek tisztvisel it általában megilletik,

d) az els  alkalommal, amikor az adott országban elfoglalják hivatalukat, vámmentesen hozhatják be
saját berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, továbbá hivataluk megsz nésekor
az adott országból vámmentesen vihetik ki berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgya
ikat, mindkét esetben azon ország kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelel en,
amelyben ezt a jogot gyakorolják,

e) vámmentesen hozhatnak be egy saját személyes használatukra szolgáló gépkocsit, amelyet
a legutolsó tartózkodási helyük vagy az állampolgárságuk szerinti országban, az ezen ország
bels  piacán érvényes feltételek mellett szereztek meg, illetve azt vámmentesen újra kivihetik,
mindkét esetben az érintett állam kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelel en.

12. cikk
(korábbi 13. cikk)

Az Unió tisztvisel i és egyéb alkalmazottai az Unió által számukra fizetett illetmények, bérek és
járandóságok után kötelesek adót fizetni az Unió javára az Európai Parlament és a Tanács által rendes
jogalkotási eljárás keretében, az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követ en elfogadott
rendeletekben meghatározott feltételeknek és eljárásnak megfelel en.

Az Unió által számukra kifizetett illetmények, bérek és járandóságok tekintetében nemzeti adóköte
lezettség alól mentességet élveznek.
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13. cikk
(korábbi 14. cikk)

A jövedelemadó, a vagyonadó és az örökösödési adó alkalmazásakor, valamint az Unió tagállamai
között a kett s adóztatás elkerülésére vonatkozóan kötött egyezmények alkalmazásakor az Unió
azon tisztvisel it és egyéb alkalmazottait, akik — kizárólag az Unió szolgálatában végzett feladataik
ellátása miatt — az Unió szolgálatába történ  belépéskor az adózás szempontjából lakóhelyük
szerinti országon kívüli tagállam területére helyezik át tartózkodási helyüket, mind a tényleges
tartózkodási helyük szerinti országban, mind az adózás szempontjából lakóhelyük szerinti országban
úgy kezelik, mintha ez utóbbi országban tartanák fent lakóhelyüket, amennyiben ez az ország tagja
az Uniónak. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a házastársakra is, amennyiben ez utóbbiak nem
végeznek külön keres  tevékenységet, illetve az e cikkben említett személyek által eltartott és az
gondozásuk alatt álló gyermekekre is.

Az el z  bekezdésben említett személyeknek a tartózkodásuk szerinti országban található ingó
vagyona ebben az országban mentességet élvez az örökösödési adó alól; az adó megállapítása céljából
az ilyen tulajdont úgy kell tekinteni, mintha az adózás szempontjából lakóhely szerinti országban
volna található, figyelemmel harmadik országok jogaira, valamint a kett s adóztatásra vonatkozó
nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek lehetséges alkalmazására is.

E cikk rendelkezéseinek alkalmazásakor a kizárólag egyéb nemzetközi szervezetek szolgálatában
végzett feladatok ellátása érdekében megszerzett lakóhelyek nem vehet k figyelembe.

14. cikk
(korábbi 15. cikk)

Az Európai Parlament és a Tanács az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követ en rendes
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az Unió tisztvisel i és egyéb
alkalmazottai szociális biztonsági juttatásainak rendszerét.

15. cikk
(korábbi 16. cikk)

Az Európai Parlament és a Tanács az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követ en rendes
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az uniós tisztvisel k és egyéb
alkalmazottak azon kategóriáit, akikre a 11. cikket, a 12. cikk második bekezdését és a 13. cikket
részben vagy egészben alkalmazni kell.

Az e kategóriákba tartozó tisztvisel k és egyéb alkalmazottak nevét, besorolását és címét id r l
id re továbbítani kell a tagállamok kormányainak.
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VI. FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGOK EURÓPAI UNIÓHOZ AKKREDITÁLT
KÉPVISELETEINEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI

16. cikk
(korábbi 17. cikk)

Az a tagállam, amelynek területén az Unió székhelye található, a harmadik országoknak az Unióhoz
akkreditált képviseletei számára a szokásos diplomáciai mentességeket és kiváltságokat biztosítja.

VII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

17. cikk
(korábbi 18. cikk)

Az Unió tisztvisel inek és egyéb alkalmazottainak kizárólag az Unió érdekében lehet különféle
kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket adni.

Valamennyi uniós intézmény köteles visszavonni az egyes tisztvisel i vagy egyéb alkalmazottai
részére biztosított mentességet olyan esetben, amikor az illet  intézmény megítélése szerint
a mentesség visszavonása nem ellentétes az Unió érdekével.

18. cikk
(korábbi 19. cikk)

Az uniós intézmények e jegyz könyv alkalmazása érdekében kötelesek együttm ködni az érintett
tagállamok hatáskörrel rendelkez  hatóságaival.

19. cikk
(korábbi 20. cikk)

A 11–14. és a 17. cikket az Európai tanács elnökére is alkalmazni kell.

Az említett cikkeket a Bizottság tagjaira is alkalmazni kell.

20. cikk
(korábbi 21. cikk)

A 11–14. és a 17. cikket alkalmazni kell az Európai Unió Bíróságának bíráira, f tanácsnokaira,
hivatalvezet jére, valamint segédel adóira; ez a rendelkezés az Európai Unió Bíróságának alapok
mányáról szóló jegyz könyv 3. cikkének a bírák bírósági eljárások alóli mentességére vonatkozó
rendelkezéseit nem érinti.
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21. cikk
(korábbi 22. cikk)

Ezt a jegyz könyvet továbbá — a Bank alapokmányáról szóló jegyz könyvben foglaltak sérelme
nélkül — alkalmazni kell az Európai Beruházási Bankra, a Bank szerveinek tagjaira, alkalmazottaira,
valamint a tagállamoknak a Bank tevékenységében részt vev  képvisel ire.

Az Európai Beruházási Bank t keemelés esetén mentességet élvez továbbá a Bank székhelye szerinti
államban az adózás valamennyi formája és minden egyéb közteher, valamint az ezekkel kapcsolatos
alakiságok alól. Hasonlóképpen, a Bank megszüntetése vagy felszámolása sem keletkeztet semmiféle
közteher-fizetési kötelezettséget. Végezetül, a Bank és szervei által a Bank alapokmányának megfele
l en végzett tevékenységek nem esnek forgalmiadó-fizetési kötelezettség hatálya alá.

22. cikk
(korábbi 23. cikk)

Ezt a jegyz könyvet a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapok
mányáról szóló jegyz könyv rendelkezéseinek sérelme nélkül az Európai Központi Bankra, szerveinek
tagjaira és személyzetére is alkalmazni kell.

Az Európai Központi Bank t keemelés esetén mentességet élvez továbbá az adózás valamennyi
formája és minden egyéb közteher, valamint az ezekkel kapcsolatos alakiságok alól a Bank székhelye
szerinti államban. A Banknak és szerveinek a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank alapokmányának megfelel en végzett tevékenységei nem esnek forgalmiadó-fizetési
kötelezettség hatálya alá.
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Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem 
vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett 
hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül 

►B Egységes szerkezetbe foglalt keretmegállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottság
közötti kapcsolatokról 

(HL L 304., 2010.11.20., 47. o.) 

Módosította: 

Hivatalos Lap 

Szám Oldal Dátum 

►M1 Megállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottság között  L 45 46 2018.2.17. 

02010Q1120(01) — HU — 07.02.2018 — 001.001 — 1

B1_Egységes szerkezetbe foglalt keretmegállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottságközötti kapcsolatokról

- 27 - 

http://data.europa.eu/eli/agree_internal/2010/1120(1)/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/agree_internal/2010/1120(1)/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/agree_internal/2010/1120(1)/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/agree/2018/217(1)/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/agree/2018/217(1)/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/agree/2018/217(1)/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/agree/2018/217(1)/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/agree/2018/217(1)/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/agree/2018/217(1)/oj/hun


02010Q1120(01) — HU — 07.02.2018 — 001.001 — 2 

Egységes szerkezetbe foglalt keretmegállapodás az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról 

I. HATÁLY 

1. Annak érdekében, hogy jobban tükrözzék a Parlament és a 
Bizottság közötti új „különleges partnerséget”, és hogy erősítsék a 
Bizottság politikai felelősségét és legitimitását, kiterjesszék az építő 
párbeszédet és tökéletesítsék az információáramlást a két intézmény 
között, valamint javítsák az eljárások és a tervezés során az együtt
működést, a két intézmény a következő intézkedésekről állapodik meg. 

Továbbá külön rendelkezésekről is megállapodnak: 

— a Bizottság nemzeti szakértőkkel való találkozóiról az I. mellék
letben meghatározott módon, 

— a bizalmas információk Parlamentnek történő továbbításáról a II. 
mellékletben meghatározott módon, 

— a nemzetközi megállapodások tárgyalásáról és megkötéséről, a III. 
mellékletben meghatározott módon, 

— valamint a Bizottság munkaprogramjának menetrendjét illetően a IV. 
mellékletben meghatározott módon. 

II. POLITIKAI FELELŐSSÉG 

2. A Bizottság kijelölt elnöke az Európai Tanács általi jelölését köve
tően a Parlamenthez benyújtja hivatali idejének időtartamára vonatkozó 
politikai iránymutatásait azzal a céllal, hogy a Parlamenttel informális 
eszmecserét tegyen lehetővé még a választásáról való szavazás előtt. 

3. A Parlament eljárási szabályzatának 106. cikkével összhangban a 
Parlament a Bizottság megválasztott elnökével az új Bizottság hozzájá
rulásával kapcsolatos eljárások megnyitása előtt kellő időben felveszi a 
kapcsolatot. A Parlament figyelembe veszi a megválasztott elnök által 
megfogalmazott észrevételeket. 

A Bizottság kijelölt tagjai biztosítják az összes lényeges információhoz 
való teljes hozzáférést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
245. cikkében meghatározott függetlenség kötelezettségének megfele
lően. 

Az eljárásokat olyan módon kell meghatározni, hogy biztosítsák a kije
lölt Bizottság egészének nyílt, pártatlan és következetes értékelését. 

▼M1 
4. A Bizottság testületi jellegéből fakadó együttes felelősség (kolle
gialitás) elvének sérelme nélkül, a Bizottság minden egyes tagja poli
tikai felelősséggel tartozik a feladatkörébe eső területen tett intézkedé
sekért. 

A Bizottság elnöke teljes felelősséggel tartozik minden olyan összefér
hetetlenségi eset megállapításáért, amely a Bizottság valamely tagját 
akadályozza feladatainak ellátásában. 

A Bizottság elnöke ugyanígy felelős az ilyen helyzetekben tett minden 
további intézkedésért, és azokról írásban haladéktalanul tájékoztatja a 
Parlament elnökét. 

a Bizottság tagjainak választási kampányban való részvételét az Európai 
Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódex szabályozza. 

▼B
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a Bizottság tagjai részt vehetnek az európai parlamenti választási 
kampányban, ideértve a jelöltként indulást is. A Bizottság tagjait az 
európai szintű politikai pártok a Bizottság elnöki tisztségére pályázó 
„csúcsjelöltnek” („Spitzenkandidat”) is választhatják. 

A Bizottság elnöke megfelelő időben értesíti a Parlamentet, hogy a 
Bizottság egy vagy több tagja indul-e jelöltként az európai parlamenti 
választási kampányban, valamint az EUMSZ 245. cikkében és az 
Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexben foglalt 
függetlenség, feddhetetlenség és körültekintés elvei tiszteletben tartá
sának biztosítása érdekében tett intézkedésekről. 

A Bizottság bármely tagja, aki részt vesz, illetve jelöltként indul az 
európai parlamenti választási kampányban, vállalja, hogy a kampány 
idején tartózkodik minden olyan állásfoglalástól, amely nem egyeztet
hető össze titoktartási kötelezettségével, vagy amely sérti a kollegialitás 
elvét. 

A Bizottság azon tagja, aki részt vesz, illetve jelöltként indul az európai 
parlamenti választási kampányban, a választási kampánnyal kapcsolatos 
tevékenységekre nem használhatja fel a Bizottság emberi és anyagi 
erőforrásait. 

▼B 
5. Ha a Parlament arra kéri a Bizottság elnökét, hogy vonja meg a 
bizalmat valamelyik biztostól, a Bizottság elnöke komolyan fontolóra 
veszi, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (6) bekez
dése értelmében felhívja-e az adott biztost a lemondásra. Az elnök vagy 
felhívja az adott biztost lemondásra, vagy a következő ülésen magyará
zatot ad a Parlamentnek arra, hogy miért nem hajlandó erre. 

6. Ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés 246. cikkének 
második bekezdése értelmében a Bizottság valamely tagja megbízatá
sának ideje alatt új tag kinevezése válik szükségessé, a Bizottság elnöke 
komolyan fontolóra veszi a Parlamenttel folytatott egyeztetés eredmé
nyét, mielőtt a Tanács határozatához beleegyezését adná. 

A Parlament eljárásait a lehető leggyorsabban folytatja le annak érde
kében, hogy a Bizottság elnöke komolyan fontolóra vehesse a Parlament 
véleményét, mielőtt az új tagot kinevezik. 

Hasonlóképpen, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
246. cikke harmadik bekezdése értelmében, ha a Bizottság fennmaradó 
hivatali ideje rövid, a Bizottság elnöke komolyan fontolóra veszi a 
Parlament álláspontját. 

7. Ha a Bizottság elnöke a Bizottság hivatali ideje alatt az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 248. cikkének megfelelően a feladat
köröknek a Bizottság tagjai közötti újraelosztását tervezi, a Parlamentet 
kellő időben értesítenie kell, hogy le lehessen folytatni a változásokra 
vonatkozó megfelelő parlamenti konzultációkat. Az elnöknek a tárcák 
újraelosztásával kapcsolatos döntése azonnal hatályba léphet. 

8. Ha a Bizottság a biztosok magatartási kódexének az összeférhetet
lenséggel vagy erkölcsi magatartással kapcsolatos felülvizsgálatát 
terjeszti elő, a Parlament véleményét fogja kérni. 

▼M1
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III. ÉPÍTŐ PÁRBESZÉD ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

i. Általános rendelkezések 

9. A Bizottság szavatolja, hogy alkalmazni fogja a Parlamentre és a 
Tanácsra az egyenlő bánásmód alapelvét, különösen, ami az üléseken 
való részvételt, valamint a hozzájárulások vagy egyéb információ 
rendelkezésre bocsátását illeti, főként a jogalkotási és költségvetési 
ügyekben. 

10. Hatáskörein belül a Bizottság a Parlament részvételének javítása 
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a közös kül- és 
biztonságpolitika terén lehetősége legyen a Parlament véleményét a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. 

11. A Parlament és a Bizottság közötti „különleges partnerség” 
megvalósítása érdekében számos intézkedésre kerül sor az alábbiak 
szerint: 

— a Parlament kérésére a Bizottság elnöke legalább kétszer egy évben 
találkozik az Elnökök Értekezletével, hogy megbeszéljék a közös 
érdekű ügyeket, 

— a Bizottság elnöke rendszeres párbeszédet folytat a Parlament elnö
kével a legfontosabb átfogó kérdésekről és a főbb jogalkotási javas
latokról. Ez a párbeszéd kiterjed a Parlament elnökének a biztosok 
testületének üléseire történő meghívására is, 

— a Bizottság elnökét vagy az intézményközi kapcsolatokért felelős 
alelnököt meg kell hívni az Elnökök Értekezlete és a Bizottsági 
Elnökök Értekezlete üléseire, amikor a plenáris ülés napirendjének 
elkészítésével kapcsolatos kérdéseket, a Parlament és a Bizottság 
közötti intézményközi kapcsolatokat, valamint jogalkotási és költ
ségvetési ügyeket vitatnak meg, 

— évente megbeszéléseket kell tartani az Elnökök Értekezlete, a Bizott
sági Elnökök Értekezlete és a biztosok testülete között a fontos 
kérdések megvitatására, beleértve a Bizottság munkaprogramjának 
előkészítését és végrehajtását is, 

— az Elnökök Értekezlete és a Bizottsági Elnökök Értekezlete 
megfelelő időben tájékoztatja a Bizottságot az intézményközi vonat
kozású megbeszéléseik eredményeiről. A Parlament is rendszeresen 
és teljes körűen tájékoztatja a Bizottságot az ülések előkészítésével 
kapcsolatos megbeszéléseinek eredményeiről, figyelembe véve a 
Bizottság véleményét. Ez nem érinti a 45. pontot, 

— a két intézmény közötti rendszeres információáramlás biztosítása 
érdekében a Parlament és a Bizottság főtitkára rendszeres időközön
ként találkoznak. 

12. A Bizottság minden tagja gondoskodik arról, hogy a közte és az 
illetékes parlamenti bizottság elnöke közötti információáramlás rend
szeres és közvetlen legyen. 

13. A Bizottság a Parlament írásban történő tájékoztatását megelő
zően semmilyen jogalkotási javaslatot, jelentős kezdeményezést vagy 
határozatot nem hoz nyilvánosságra. 

▼B
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A Bizottság munkaprogramja alapján a két intézmény közös megálla
podásban előre meghatározza a kulcsfontosságú kezdeményezéseket, 
amelyeket a plenáris ülésen ismertetnek. Főszabály szerint a Bizottság 
ezeket a kezdeményezéseket először a plenáris ülésen ismerteti, és csak 
azt követően kerülnek a nyilvánosság elé. 

Hasonlóképpen meghatározzák azokat a javaslatokat és kezdeményezé
seket, amelyek kapcsán az Elnökök Értekezlete előtt, illetve megfelelő 
módon az illetékes parlamenti bizottság vagy annak elnöke tájékoztatása 
révén információ szolgáltatására kerül sor. 

Ezeket a határozatokat a 11. pontban előirányzott, a két intézmény 
közötti rendszeres párbeszéd keretében kell meghozni, és rendszeresen 
naprakésszé kell tenni, kellően figyelembe véve az esetleges politikai 
fejleményeket. 

14. Ha a Bizottság olyan belső dokumentuma, amelyről a Parla
mentet – e keretmegállapodásnak megfelelően – nem tájékoztatták, az 
intézményeken kívül terjesztésre kerül, a Parlament elnöke kérheti, hogy 
az érintett dokumentumot haladéktalanul továbbítsák a Parlamenthez, 
hogy azt bármely képviselőjéhez annak kívánságára eljuttathassa. 

15. A Bizottság az uniós jogszabályok – beleértve a nem kötelező 
erejű jogszabályokat (soft law) és a felhatalmazáson alapuló jogi aktu
sokat – előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos munkája kere
tében a nemzeti szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű tájékoztatást 
nyújt, és biztosítja a dokumentációhoz való teljes körű hozzáférést. 
Amennyiben a Parlament kéri, a Bizottság a Parlament szakértőit is 
meghívhatja ezekre a találkozókra. 

Az e tekintetben irányadó rendelkezések az I. mellékletben találhatók. 

16. A parlamenti állásfoglalás elfogadását követő három hónapon 
belül a Bizottság írásban tájékoztatást ad a Parlamentnek a Parlament 
állásfoglalásaiban hozzá intézett kérdések alapján tett intézkedésekről, 
beleértve azokat az eseteket, amelyekben nem tudott a Parlament állás
pontjának megfelelően eljárni. Sürgős kérelem esetében ez az időszak 
lerövidíthető. Az időszak egy hónappal meghosszabbítható olyan eset
ben, amikor a kérelem mélyrehatóbb munkát igényel, és ez kellően 
indokolt. A Parlament gondoskodik arról, hogy ez az információ az 
intézményen belül széles körben elterjedjen. 

A Parlament megpróbálja elkerülni az olyan szóbeli vagy írásbeli 
kérdések feltevését, amelyek esetében a Bizottság írásos kapcsolódó 
közleményben már értesítette álláspontjáról a Parlamentet. 

A Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy jelentést tesz valamennyi, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke szerinti 
javaslat általa történő benyújtására irányuló kérelem (saját kezdeménye
zésű jogalkotási jelentés) konkrét nyomon követéséről, a vonatkozó 
állásfoglalás plenáris ülésen történő elfogadását követő három hónapon 
belül. A Bizottság legkésőbb egy év múlva jogalkotási javaslatot terjeszt 
elő, vagy a javaslatot belefoglalja a következő évi munkaprogramjába. 
Ha a Bizottság nem terjeszt elő javaslatot, ezt részletesen megindokolja 
a Parlamentnek. 

A Bizottság kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az állampolgári 
kezdeményezések alapján tett jogalkotási kezdeményezésre irányuló 
kérelmek esetében a Parlamenttel már a korai szakaszban szorosan 
együttműködik. 

▼B
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A mentesítési eljárás kapcsán a 31. pontban megállapított külön rendel
kezéseket kell alkalmazni. 

17. Ha kezdeményezéseket, ajánlásokat vagy jogalkotási aktusokra 
irányuló kérelmeket terjesztenek elő az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 289. cikkének (4) bekezdése alapján, a Bizottság arra 
irányuló kérés esetén az illetékes parlamenti bizottság előtt tájékoztatja a 
Parlamentet az e javaslatokra vonatkozó álláspontjáról. 

18. A két intézmény megállapodik abban, hogy együttműködnek a 
nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartás terén. 

A Parlament és a Bizottság együttműködik az Európai Unió működé
séről szóló szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv végrehajtása során. Az 
együttműködés részét képezik a nemzeti parlamentek által benyújtott 
indoklással ellátott vélemények szükséges fordításához kapcsolódó eljá
rások. 

Ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. jegyzőkönyvének 
7. cikkében említett szavazatküszöböt elérték, a Bizottság rendelkezésre 
bocsátja a nemzeti parlamentek által megküldött indokolt vélemények 
fordítását, valamint ezzel kapcsolatos saját álláspontját. 

19. A Bizottság tájékoztatja a Parlamentet azoknak a szakértői 
csoportjainak a listájáról, amelyeket azért hoztak létre, hogy segítsék a 
Bizottságot kezdeményezési jogának gyakorlásában. Ezt a listát rend
szeresen naprakésszé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni. 

Ennek keretében a Bizottság az illetékes parlamenti bizottságot – elnö
kének külön és indokolt kérelmére – tájékoztatja az ilyen csoportok 
tevékenységéről és összetételéről. 

20. A két intézmény a megfelelő csatornákon keresztül építő párbe
szédet folytat a fontos igazgatási ügyeket érintő kérdésekről, kivált 
azokról, amelyek közvetlenül kihatnak a Parlament saját igazgatására. 

21. A Parlament kikéri a Bizottság véleményét abban az esetben, ha 
eljárási szabályzatának a Bizottsággal fenntartott kapcsolatai vonatkozá
sában történő felülvizsgálatára tesz javaslatot. 

22. Amennyiben az e keretmegállapodás szerint továbbított bármely 
információ bizalmasan kezelendő, a II. mellékletben meghatározott 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

ii. Nemzetközi megállapodások és bővítés 

23. A Parlamentet azonnal és teljes körűen tájékoztatni kell a nemzet
közi megállapodások tárgyalásának és megkötésének minden szakaszá
ról, a tárgyalási irányelvek meghatározását is beleértve. A Bizottság úgy 
jár el, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke 
szerinti kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tegyen, ugyanakkor 
tiszteletben tartja az egyes intézmények szerepét az Európai Unióról 
szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése szerint. 

A Bizottság a III. mellékletben megállapított szabályokat alkalmazza. 

24. A 23. pontban említett tájékoztatást időben továbbítani kell a 
Parlamentnek, hogy adott esetben véleményt nyilváníthasson, és a 
Bizottság – amennyire lehet – figyelembe tudja venni a Parlament 
álláspontját. A tájékoztatást a Parlamenttel általában az illetékes parla
menti bizottságon keresztül, és adott esetben a plenáris ülésen kell 
közölni. Kellően indokolt esetekben ezt az információt több parlamenti 
bizottsággal is közölni kell. 

▼B
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A Parlament és a Bizottság a II. melléklet rendelkezéseinek megfelelően 
a Bizottságtól a Parlamenthez továbbítandó bizalmas információk vonat
kozásában megállapítják a szükséges eljárásokat és garanciákat. 

25. Az intézmények elismerik, hogy eltérő intézményi szerepük miatt 
nemzetközi tárgyalások során a Bizottság képviseli az Európai Uniót, 
kivéve a közös kül- és biztonságpolitika területén, és egyéb, a Szerző
désekben előírt esetekben. 

Ha a Bizottság nemzetközi konferenciákon az Unió képviseletében jár 
el, a Parlament kérésére elősegíti, hogy az Európai Parlament képvise
lőinek küldöttsége megfigyelőként részt vehessen az uniós küldöttségek
ben, annak érdekében, hogy azonnal és teljes körűen tájékozódhassék a 
konferencia eseményeiről. Adott esetben a Bizottság vállalja, hogy rend
szeresen tájékoztatja a Parlament küldöttségét a tárgyalások kimenetelé
ről. 

Az Európai Parlament képviselői ezeken a tárgyalásokon nem vehetnek 
közvetlenül részt. A jogi, technikai és diplomáciai lehetőségektől 
függően a Bizottság megfigyelői jogállást biztosíthat nekik. Elutasítás 
esetén a Bizottság tájékoztatja az okokról a Parlamentet. 

Ezen túlmenően a Bizottság megkönnyíti az Európai Parlament képvi
selőinek megfigyelőként való részvételét minden, a hatáskörébe tartozó, 
a tárgyalásokat megelőző illetve követő megbeszélésen. 

26. Ugyanilyen feltételek mellett a Bizottság rendszeresen tájékoz
tatja a Parlamentet az Uniót érintő, többoldalú nemzetközi megállapo
dásokkal létrehozott testületek üléseiről, és elősegíti az uniós küldött
ségen belül az Európai Parlament képviselőinek megfigyelőként való 
részvételét, minden olyan esetben, amikor ezeket a testületeket arra 
kérik fel, hogy a Parlament egyetértését igénylő döntést hozzanak, 
vagy olyan döntést, amelynek végrehajtása jogi aktusok rendes jogalko
tási eljárás keretében történő elfogadását teheti szükségessé. 

27. A Bizottság a nemzetközi konferenciákon részt vevő uniós 
küldöttségekhez tartozó parlamenti küldöttségnek biztosítja az uniós 
küldöttség valamennyi eszközének használatát ezen alkalmakkor, az 
intézmények közötti jó együttműködés általános elvének megfelelően, 
és figyelembe véve a rendelkezésre álló logisztikát. 

A Parlament elnöke javaslatot küld a Bizottság elnökének arról, hogy a 
konferencia megkezdése előtt legalább 4 héttel vegyék be az uniós 
küldöttségbe a parlamenti küldöttséget, egyben megjelölve a parlamenti 
küldöttség vezetőjét és a részt vevő európai parlamenti képviselők 
számát. Kellően indokolt esetekben ezt a határidőt kivételesen le lehet 
rövidíteni. 

A Parlament küldöttségéhez tartozó európai parlamenti képviselők és az 
őket segítő alkalmazottak száma a teljes uniós küldöttség létszámához 
arányosan igazodik. 

▼B
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28. A Bizottság teljes körűen tájékoztatja a Parlamentet a bővítési 
tárgyalások előmeneteléről – különösen a bővítést érintő főbb szempon
tokról és fejleményekről –, hogy az megfelelő parlamenti eljárással 
idejében véleményt tudjon nyilvánítani. 

29. Ha a Parlament a 28. pontban említett ügyekben ajánlást fogad el 
eljárási szabályzata 90. cikkének (4) bekezdése szerint, és ha alapos 
okoknál fogva a Bizottság úgy határoz, hogy nem tud támogatni ilyen 
jellegű ajánlást, a Parlament plenáris ülésén vagy az illetékes parlamenti 
bizottság következő ülésén indokolja döntését. 

iii. A költségvetés végrehajtása 

30. A Bizottság tájékoztatja a költségvetési hatóságot és megvizsgálja 
annak észrevételeit, mielőtt olyan pénzügyi kötelezettséget vállal 
adományozó konferenciákon, amelyek új pénzügyi terheket jelentenek 
és a költségvetési hatóság egyetértését követelik meg. 

31. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikke által 
szabályozott éves mentesítéssel kapcsolatban a Bizottság – a Parlament 
eljárási szabályzatának VII. mellékletével összhangban – továbbít 
minden, a mentesítési eljárás tekintetében illetékes parlamenti bizottság 
elnöke által kért, a folyó évi költségvetés végrehajtásának felügyeletéhez 
szükséges információt. 

Ha olyan korábbi évekkel kapcsolatban merülnek fel új szempontok, 
amelyekre a mentesítés már megtörtént, a Bizottság az ügyre vonatkozó 
minden szükséges tájékoztatást megad azzal a céllal, hogy mindkét fél 
számára elfogadható megoldást lehessen találni. 

iv. Kapcsolat a szabályozó ügynökségekkel 

32. A szabályozó ügynökségek ügyvezető igazgatói posztjára pályázó 
jelölteknek részt kell venniük a parlamenti bizottságok előtti meghall
gatásokon. 

Ezenkívül az ügynökségekkel foglalkozó, 2009 márciusában létrehozott 
intézményközi munkacsoport egyeztetései keretében a Bizottság és a 
Parlament a decentralizált ügynökségeknek az Unió intézményrend
szerén belüli szerepével és helyzetével kapcsolatban közös megközelítés 
kialakítását tűzik célul, amelyet ezen ügynökségek létrehozására, felépí
tésére és működésére vonatkozó közös iránymutatások kísérnek, a finan
szírozás, a költségvetés, a felügyelet és az irányítás kérdéseivel együtt. 

IV. EGYÜTTMŰKÖDÉS A JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK ÉS A TER- 
VEZÉS SORÁN 

i. A Bizottság munkaprogramja és az Európai Unió programja 

33. A Bizottság kezdeményezést tesz az Unió éves és többéves prog
ramjának megalkotására annak érdekében, hogy intézményközi megálla
podások szülessenek. 

34. A Bizottság minden évben bemutatja munkaprogramját. 

▼B
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35. A két intézmény együttműködik a IV. mellékletben meghatá
rozott menetrenddel összhangban. 

A Bizottság figyelembe veszi a Parlament által kifejezett prioritásokat. 

A Bizottság kellő részletességgel mutatja be a munkaprogramja egyes 
pontjaiban szereplő terveket. 

36. A Bizottság magyarázatot szolgáltat abban az esetben, ha nem 
tud előterjeszteni az adott évre vonatkozó munkaprogramjában szereplő 
egyes javaslatokat, vagy eltér a munkaprogramtól. A Bizottság intéz
ményközi kapcsolatokért felelős alelnöke vállalja, hogy rendszeresen 
beszámol a Bizottsági Elnökök Értekezletének a folyó évi bizottsági 
munkaprogram politikai végrehajtásáról. 

ii. A jogszabályok elfogadására irányuló eljárások 

37. A Bizottság részletesen megvizsgálja a Parlament által elfogadott 
jogalkotási javaslataihoz fűzött módosításokat annak érdekében, hogy 
azokat figyelembe vegye minden módosított javaslatban. 

Amennyiben a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szer
ződés 294. cikke értelmében a Parlament jogalkotási módosításairól kell 
véleményt mondania, a lehető legnagyobb figyelmet fordítja a második 
olvasat során elfogadott módosításokra; ha nyomós okból és a bizottsági 
testület által történő mérlegelést követően úgy dönt, hogy nem fogadja 
el vagy nem támogatja az ilyen módosításokat, döntését a Parlament 
előtt – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (7) 
bekezdése c) pontjának megfelelően – minden esetben a Parlament 
módosításaival kapcsolatban megfogalmazott véleményében indokolja. 

38. A tagállamok legalább egynegyede által, az Európai Unió műkö
déséről szóló szerződés 76. cikkével összhangban beadott kezdemé
nyezés esetén a Parlament vállalja, hogy illetékes bizottságán belül 
mindaddig nem fogad el jelentést, amíg meg nem kapja a Bizottság 
véleményét a kezdeményezésről. 

E kezdeményezésről a Bizottság az annak benyújtását követő 10 héten 
belül véleményt ad. 

39. A Bizottság kellő időben részletes indokolást ad bármely olyan 
javaslatának visszavonása előtt, amelyről a Parlament első olvasatban 
már kifejezte álláspontját. 

A Bizottság az új Bizottság hivatali idejének kezdetén minden függőben 
lévő javaslatot felülvizsgál annak érdekében, hogy politikailag megerő
sítse vagy visszavonja azokat, megfelelően figyelembe véve a Parlament 
kinyilvánított véleményét. 

40. A különleges jogalkotási eljárások esetén, amelyek tekintetében a 
Parlamenttel konzultálni kell, beleértve egyéb, például az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 148. cikkében meghatározott eljárásokat, a 
Bizottság: 

i. intézkedéseket hoz a Parlament jobb bevonása érdekében oly 
módon, hogy a Parlament véleményét a legmesszebbmenőkig figye
lembe veszi, különösen annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő 
idő álljon a Parlament rendelkezésére a Bizottság javaslatának 
mérlegeléséhez; 

▼B
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ii. gondoskodik arról, hogy a Tanács szerveit időben figyelmeztessék, 
hogy a Parlament véleménynyilvánítását megelőzően nem juthatnak 
politikai megállapodásra a Bizottság javaslatával kapcsolatban. Indít
ványozza, hogy a tárgyalásokat miniszteri szinten azt követően 
zárják le, hogy a Parlament véleményének megvizsgálására elegendő 
időt biztosítottak a Tanács tagjai részére; 

iii. gondoskodik arról, hogy a Tanács betartsa az Európai Unió Bírósága 
által kidolgozott azon szabályt, amely előírja a Parlamenttel való 
konzultáció megismétlését, amennyiben a Tanács jelentősen módo
sítja a Bizottság javaslatát. A Bizottság tájékoztatja a Parlamentet, 
ha a Tanácsot az újabb konzultáció szükségességére emlékezteti; 

iv. adott esetben vállalja, hogy a Parlament által elutasított jogalkotási 
javaslatot visszavonja. Ha fontos okból, és a biztosok testülete általi 
vizsgálatát követően a Bizottság a javaslat fenntartása mellett hatá
roz, a Parlament előtt nyilatkozatban kell indokolnia döntését. 

41. A jogalkotás tervezésének javítása érdekében a Parlament 
vállalja, hogy: 

i. úgy tervezi napirendjének jogalkotási részét, hogy azt a folyó bizott
sági munkaprogrammal és az általa a programról elfogadott állás
foglalásokkal összhangba hozza, különös tekintettel az elsőbbséget 
élvező viták jobb tervezésére; 

ii. betartja az ésszerű határidőket, amennyire ezek az eljárás szempont
jából célravezetőek, amikor álláspontot fogad el a rendes jogalkotási 
eljárás keretében az első olvasat során vagy véleményt fogad el a 
konzultációs eljárás során; 

iii. lehetőség szerint kinevezi a jövőbeni javaslatokért felelős előadókat, 
közvetlenül a bizottsági munkaprogram elfogadását követően; 

iv. az újabb konzultációra irányuló kérelmeknek teljes elsőbbséget 
biztosít, feltéve, hogy valamennyi szükséges információt eljuttatták 
hozzá. 

iii. A jogalkotás minőségének javításához kapcsolódó kérdések 

42. A Bizottság biztosítja, hogy hatásvizsgálatait saját hatáskörben, 
független vizsgálatot biztosító, átlátható eljárás alapján hajtja végre. A 
hatásvizsgálatokat kellő időben közzé kell tenni, több különböző forga
tókönyvet figyelembe véve, köztük azt az esetet is, amikor nem történik 
semmilyen intézkedés, és e hatásvizsgálatokat főszabály szerint a 
nemzeti parlamenteknek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
1. és 2. jegyzőkönyve szerinti tájékoztatása szakaszában kell az illetékes 
parlamenti bizottságnak bemutatni. 

43. Azokon a területeken, ahol a Parlamentet szokásos módon 
bevonják a jogalkotási folyamatba, a Bizottság szükség esetén és 
kellően indokolt esetben alkalmaz nem kötelező erejű jogszabályokat 
(soft law), miután a Parlament lehetőséget kapott véleményének kifej
tésére. A Bizottság részletes magyarázatot ad a Parlamentnek arra vonat
kozóan, hogy véleményét milyen módon vették figyelembe a javaslat 
elfogadásakor. 

▼B
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44. Az uniós jog átültetésének és alkalmazásának hatékonyabb ellen 
őrzése érdekében a Bizottságnak és a Parlamentnek arra kell töreked
niük, hogy kötelezően írják elő megfelelési táblázatok készítését, vala
mint tűzzenek ki kötelező érvényű határidőt az átültetésre vonatkozóan, 
amely az irányelvek esetében általában nem haladja meg a kétéves 
időtartamot. 

A Bizottság a felszólító levéltől kezdődően az uniós jog alkalmazására 
vonatkozó különjelentések és éves jelentés mellett összefoglaló informá
ciót bocsát a Parlament rendelkezésére valamennyi kötezettségszegési 
eljárásra vonatkozóan, beleértve esetenként a Parlament kérésére a köte
lezettségszegési eljáráshoz kapcsolódó kérdéseket, tiszteletben tartva a 
titoktartási szabályokat, különösen az Európai Unió Bírósága által 
elismerteket. 

V. A BIZOTTSÁG RÉSZVÉTELE A PARLAMENTI ELJÁRÁSBAN 

45. A Bizottság prioritásnak tekinti a Parlament plenáris ülésein vagy 
egyéb szerveinek ülésein felkérés esetén történő részvételét az azzal 
ütköző eseményekhez vagy meghívásokhoz képest. 

A Bizottság főszabályként biztosítja, hogy a Parlament kérésére a 
plenáris üléseken jelen legyenek a biztosok a hatáskörükbe tartozó napi
rendi pontok tárgyalásakor. Ez vonatkozik az Elnökök Értekezlete által 
az előző plenáris ülés alatt elfogadott előzetes napirendtervezetekre is. 

A Parlament főszabályként igyekszik az üléseken a Bizottság egyik 
tagjának hatáskörébe tartozó napirendi pontokat összegyűjteni. 

46. A Parlament kérésére rendszeresen kérdések óráját iktatnak be a 
Bizottság elnökével. A kérdések órája két részből fog állni: az első a 
képviselőcsoportok vezetőivel vagy azok képviselőivel, amely teljesen 
spontán módon zajlik; a másodikat egy előre – legkésőbb az adott ülés 
előtti csütörtökön – meghatározott adott politikai területnek szentelik, de 
előre elkészített kérdések nélkül. 

Ezenkívül a kérdések órája jelenlegi rendszerének megreformálása érde
kében, a Bizottság elnökéhez intézett kérdések órájának gyakorlatát 
követve olyan kérdések órája kerül bevezetésre, amelynek keretében a 
Bizottság tagjaihoz, közöttük a külügyekért felelős alelnökhöz/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez is kérdéseket lehet 
intézni. Ez a kérdések órája a Bizottság adott tagjainak tárcájáhz kapcso
lódik. 

47. A Bizottság bármely tagját kérelmére meghallgatják. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 230. cikkének sérelme 
nélkül a két intézmény megállapodik a felszólalási idő intézmények 
közötti felosztására vonatkozó általános szabályokban. 

A két intézmény megállapodik abban, hogy betartják a felszólalási idő 
előzetes felosztását. 

▼B
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48. A Bizottság tagjának jelenlétét biztosítandó, a Parlament megtesz 
mindent annak érdekében, hogy ne térjen el a végleges napirendterve
zettől. 

Ha a Parlament módosítja végleges napirendtervezetét, vagy ha az 
ülésen belül megváltoztatja a napirenden szereplő pontok sorrendjét, 
erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság megtesz 
minden tőle telhetőt, hogy biztosítsa az illetékes biztos jelenlétét. 

49. A Bizottság legkésőbb az Elnökök Értekezletének az ülések 
végleges napirendtervezetéről határozó üléséig javasolhatja bizonyos 
pontok napirendre tűzését. A Parlament a lehető legmesszemenőbben 
figyelembe veszi az ilyen javaslatokat. 

50. A parlamenti bizottságok törekszenek napirendtervezetük és napi
rendjük betartására. 

Ha egy parlamenti bizottság módosítja napirend-tervezetét vagy napi
rendjét, erről a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni kell. A parlamenti 
bizottságok törekednek különösen arra, hogy ésszerű határidőt tartsanak 
be a Bizottság tagjai ülésükön való jelenlétének lehetővé tétele tekinte
tében. 

Ha a Bizottság tagjának jelenléte a parlamenti bizottsági ülésen nem 
kifejezetten szükséges, a Bizottság gondoskodik arról, hogy képviseletét 
az ügyben illetékes megfelelő rangú tisztviselő lássa el. 

Annak érdekében, hogy a Bizottság megfelelő szintű képviseletet tudjon 
biztosítani, a parlamenti bizottságok törekednek arra, hogy összehan
golják munkájukat, beleértve azt is, hogy elkerülik az azonos témáról 
zajló párhuzamos üléseket, és törekednek arra, hogy ne térjenek el a 
napirendtervezettől. 

Ha egy bizottsági javaslattal foglalkozó parlamenti bizottsági ülésen 
magasrangú tisztviselő (főigazgató vagy igazgató) részvételét kérték, a 
Bizottság képviselője felszólalhat. 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

51. A Bizottság megerősíti amelletti elkötelezettségét, hogy a lehető 
leghamarabb megvizsgálja a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 
megelőzően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz 
nem igazított jogalkotási aktusokat, annak felmérése érdekében, hogy 
ezeket a jogalkotási aktusokat hozzá kell-e igazítani az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke által bevezetett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok rendszeréhez. 

Végső célként a jelenleg az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárás alá tartozó intézkedések természetének és tartalmának fokozatos 
vizsgálata révén meg kell valósítani a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok és a végrehajtási aktusok összefüggő, az új Szerződéssel teljes 
mértékben összhangban lévő rendszerét annak érdekében, hogy 
megfelelő időben hozzá lehessen igazítani azokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkében foglalt rendszerhez. 
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52. Ezen keretmegállapodás rendelkezései kiegészítik a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodást ( 1 ), annak, 
valamint bármilyen későbbi felülvizsgálatának sérelme nélkül. A Parla
ment, a Bizottság és a Tanács közötti későbbi tárgyalások sérelme 
nélkül a két intézmény elkötelezi magát amellett, hogy alapvető változ
tatásokban állapodik meg, a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
megállapodásnak a Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseinek megfelelő 
kiigazításáról szóló jövőbeli tárgyalások előkészítéseként, figyelembe 
véve a jelenlegi gyakorlatot és ezt a keretmegállapodást. 

Megállapodnak továbbá abban, hogy a jogalkotás minőségének javítá
sával kapcsolatban a Parlament, a Bizottság és a Tanács közötti haté
kony intézményközi együttműködés biztosítása érdekében politikai és 
technikai szinten meg kell erősíteni a fennálló intézményközi kapcsolati 
mechanizmusokat. 

53. A Bizottság az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkével 
összhangban elkötelezi magát amellett, hogy sürgősen kezdeményezi 
az Unió éves és többéves programjának megalkotását annak érdekében, 
hogy intézményközi megállapodások szülessenek. 

A Bizottság munkaprogramjával járul hozzá az Unió éves és többéves 
programjának megalkotásához. Annak Bizottság általi elfogadását köve
tően a Parlament, a Tanács és a Bizottság között háromoldalú párbeszéd 
kezdődik az Unió programjának megalkotására vonatkozó megállapodás 
elérése érdekében. 

Ezzel összefüggésben amint a Parlament, a Tanács és a Bizottság közös 
megegyezésre jutott az Unió programja tekintetében, a két intézmény 
felülvizsgálja e keretmegállapodásnak a program kialakítására vonatkozó 
rendelkezéseit. 

A Parlament és a Bizottság felkéri a Tanácsot, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 17. cikkében előirányzottaknak megfelelően sürgősen 
kezdjen tárgyalásokat az Unió programjának kialakításáról. 

54. A két intézmény időszakonként elvégzi e keretmegállapodás és 
mellékletei gyakorlati végrehajtásának értékelését. A gyakorlati tapasz
talatok alapján 2011 végéig felülvizsgálatra kerül sor. 

▼B 

( 1 ) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
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I. MELLÉKLET 

A Bizottság nemzeti szakértőkkel tartott ülései 

Ez a melléklet a keretmegállapodás 15. pontja szerinti részletes szabályokat hatá
rozza meg. 

1. Hatály 

A keretmegállapodás 15. pontjának rendelkezései a következő ülésekre vonatkoz
nak: 

1. a Bizottság azon ülései, amelyekre a Bizottság által létrehozott szakértői 
csoportok keretében kerül sor, és amelyekre meghívást kapnak minden 
tagállam nemzeti hatóságai, amennyiben az ülések tárgya az uniós jogszabá
lyok – beleértve a nem kötelező erejű jogszabályokat (soft law) és a felhatal
mazáson alapuló jogi aktusokat is – előkészítése és végrehajtása; 

2. a Bizottság azon eseti ülései, amelyre meghívást kapnak az EU minden 
tagállamának nemzeti szakértői, amennyiben az ülések tárgya az európai 
uniós jogszabályok – beleértve a nem kötelező erejű jogszabályokat (soft 
law) és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat is – előkészítése és végre
hajtása. 

Nem tartoznak ide a komitológiai bizottságok ülései – a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozóan a Parlament tájékoztatásával kapcsolatos 
jelenlegi és jövőbeli különös rendelkezések sérelme nélkül ( 1 ). 

2. A Parlamentnek megküldendő információk 

A Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy a Parlamentnek megküldi ugyanazt a 
dokumentációt, amelyet a fent említett ülések vonatkozásában a nemzeti hatósá
goknak eljuttat. A Bizottság a nemzeti szakértőknek való megküldéssel 
egyidőben megküldi ezeket a dokumentumokat – a napirendeket is beleértve – 
a Parlament erre a célra fenntartott postafiókjába. 

3. A parlamenti szakértők meghívása 

A Parlament kérésére a Bizottság úgy határozhat, hogy felkéri a Parlamentet, 
hogy küldjön parlamenti szakértőket a Bizottság nemzeti szakértőkkel tartott, 
az 1. pontban meghatározott üléseire. 

▼B 

( 1 ) A Parlamentnek biztosított, a komitológiai bizottságok munkájára vonatkozó tájékoztatást 
és a komitológiai eljárások lefolytatása során a Parlamentnek járó előjogokat egyéb 
joganyagok egyértelműen meghatározzák: 1. A Bizottságra ruházott végrehajtási hatás
körök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i tanácsi 
határozat (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 2. A Parlament és a Bizottság közötti, 2008. 
június 3-i intézményközi megállapodás a komitológiai eljárásokról és 3. az EUMSz. 
291. cikkének végrehajtásához szükséges joganyagok.
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II. MELLÉKLET 

Bizalmas információ Parlamentnek való megküldése 

1. Hatály 

1.1. E melléklet szabályozza a Bizottságtól származó, az 1.2. pontban meghatá
rozott bizalmas információk Parlamentnek történő megküldését és a Parla
ment általi kezelését a parlamenti előjogok és hatáskörök gyakorlásának 
keretében. A két intézmény a kölcsönös kötelezettségekben vállalt, a 
kölcsönös bizalmon alapuló, jóhiszemű együttműködés szellemében, 
illetve a Szerződés megfelelő rendelkezéseivel szigorú összhangban jár el. 

1.2. „Információ”: minden szóban vagy írásban tett tájékoztatás, adathordozótól 
és megfogalmazótól függetlenül. 

1.2.1. „Bizalmas információ”: az „uniós minősített információ” és a nem minő
sített „egyéb bizalmas információ”. 

1.2.2. „Uniós minősített információ”: olyan információ és anyag, amelyet „TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET”, „SECRET UE”, „CONFIDENTIEL 
UE” vagy „RESTREINT UE” minősítéssel, vagy ezzel egyenértékű 
nemzeti vagy nemzetközi minősítő jelzéssel láttak el, és amelynek enge
dély nélküli kiszolgáltatása különböző mértékben sértheti az Uniónak, 
illetve egy vagy több tagállamának az érdekeit, függetlenül attól, hogy 
az ilyen információ az Unión belül keletkezett, illetve a tagállamoktól, 
harmadik államoktól vagy nemzetközi szervezetektől származik. 

a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET („EU SZIGORÚAN 
TITKOS”): ez a minősítés csak azokra az információkra és anyagokra 
alkalmazható, amelyek engedély nélküli kiszolgáltatása rendkívül 
súlyosan sérthetné az Unió, illetve egy vagy több tagállama alapvető 
érdekeit. 

b) SECRET UE („EU TITKOS”): ez a minősítés csak azokra az infor
mációkra és anyagokra alkalmazható, amelyek engedély nélküli kiszol
gáltatása súlyosan sérthetné az Unió, illetve egy vagy több tagállama 
alapvető érdekeit. 

c) CONFIDENTIEL UE („EU BIZALMAS”): ez a minősítés csak azokra 
az információkra és anyagokra alkalmazható, amelyek engedély nélküli 
kiszolgáltatása sérthetné az Unió, illetve egy vagy több tagállama 
alapvető érdekeit. 

d) RESTREINT UE („EU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ”): ez a 
minősítés csak azokra az információkra és anyagokra alkalmazható, 
amelyek engedély nélküli kiszolgáltatása hátrányosan érinthetné az 
Unió, illetve egy vagy több tagállama érdekeit. 

1.2.3. „Egyéb bizalmas információ”: a Parlament által kért és/vagy a Bizottság 
által megküldött minden egyéb bizalmas információ, beleértve a szakmai 
titoktartás hatálya alá tartozó információkat is. 

1.3. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a Parlament e melléklet rendelkezé
seinek megfelelően hozzáférjen a bizalmas információkhoz, amikor az 
alábbi 1.4. pontban említett parlamenti szervek vagy tisztségviselők vala
melyikétől bizalmas információ megküldésére irányuló kérelmet kap. Ezen 
túlmenően a Bizottság e melléklet rendelkezéseinek megfelelően saját 
kezdeményezésére bármilyen bizalmas információt megküldhet a Parla
mentnek. 

1.4. E melléklet keretében a következők kérhetnek bizalmas információt a 
Bizottságtól: 

▼B

B1_Egységes szerkezetbe foglalt keretmegállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottságközötti kapcsolatokról

- 41 - 



 

02010Q1120(01) — HU — 07.02.2018 — 001.001 — 16 

— a Parlament elnöke, 

— az érintett parlamenti bizottságok elnökei, 

— az Elnökség és az Elnökök Értekezlete, és 

— a nemzetközi konferencián az Unió küldöttségében részt vevő parla
menti küldöttség vezetője. 

1.5. Nem tartozik e melléklet hatálya alá a kötelezettségszegési és a verseny
jogi eljárásokra vonatkozó információ, amennyiben az 1.4. pontban emlí
tett parlamenti szervek/tisztségviselők kérelme kézhezvételének időpont
jában a Bizottság még nem hozott végleges határozatot, vagy az Európai 
Unió Bírósága nem hozott ítéletet annak tárgyában, továbbá nem tartozik e 
melléklet hatálya alá az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez kapcsolódó 
információ. Mindez nem érinti a keretmegállapodás 44. pontját és a Parla
ment költségvetési ellenőrzési hatáskörét. 

1.6. E rendelkezések az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására 
irányadó részletes rendelkezésekről szóló, 1995. április 19-i 95/167/EK, 
ESZAK, Euratom, európai parlamenti, tanácsi, és bizottsági határozat ( 1 ) 
és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról szóló, 1999. 
április 28-i 1999/352/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat ( 2 ) 
sérelme nélkül alkalmazandók. 

2. Általános szabályok 

2.1. A Bizottság az 1.4. pontban említett bármely parlamenti szerv/tisztségvi
selő kérelmére a Parlament előjogainak és hatásköreinek gyakorlásához 
szükséges bármely bizalmas információt azonnal megküld az adott parla
menti szervnek/tisztségviselőnek. Hatáskörüknek és illetékességüknek 
megfelelően a két intézmény tiszteletben tartja a következőket: 

— alapvető emberi jogok, beleértve a tisztességes tárgyaláshoz való jogot 
és a magántitok védelmének jogát, 

— az igazságügyi és fegyelmi eljárásokat szabályozó rendelkezések, 

— az üzleti titok és a kereskedelmi kapcsolatok védelme, 

— az Unió érdekeinek védelme, különös tekintettel a közbiztonságra, a 
védelemre, a nemzetközi kapcsolatokra, a pénzügyi stabilitásra és érde
kekre. 

Nézetkülönbség esetén az ügyet a két intézmény elnökéhez utalják, hogy 
ők találjanak megoldást a vitára. 

Államtól, intézménytől vagy nemzetközi szervezettől származó bizalmas 
információ csak annak hozzájárulásával továbbítható. 

2.2. Az uniós minősített információkat a biztonság közös minimumszabályaival 
összhangban kell a Parlamentnek megküldeni, amely azokat e szabá
lyokkal összhangban kezeli és védelemben részesíti, ahogyan azokat a 
többi uniós intézmény, különösen a Bizottság is alkalmazza. 

▼B 

( 1 ) HL L 113., 1995.5.19., 1. o. 
( 2 ) HL L 136., 1999.5.31., 20. o.
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Azon adatok minősítésekor, amelyeknek a Bizottság a kibocsátója, a 
Bizottság biztosítja, hogy a minősítés megfelelő szintjeit alkalmazza, a 
nemzetközi szabványokkal és meghatározásokkal, valamint saját belső 
szabályaival összhangban, ugyanakkor kellőképpen figyelembe veszi, 
hogy a Parlamentnek a hatásköreinek és előjogainak tényleges gyakorlása 
végett hozzá kell tudnia férni a minősített dokumentumokhoz. 

2.3. Amennyiben valamely információ bizalmas jellegével vagy a minősítés 
megfelelő szintjével kapcsolatban kétség merül fel, illetve amennyiben 
az információ megküldéséhez megfelelő intézkedések megállapítása szük
séges, ahhoz hogy az információ az alábbi 3.2. pontban meghatározott 
valamely lehetőségnek megfelelően kerüljön megküldésre, a két intézmény 
haladéktalanul és a dokumentum megküldése előtt megvitatja egymással 
az ügyet. Ezeken a egyeztetéseken a Parlamentet a kérelmet benyújtó 
érintett parlamenti szerv elnöke – adott esetben az előadóval együtt –, 
vagy a kérelmet benyújtó tisztségviselő képviseli. A Bizottságot a 
Bizottság adott területen illetékes tagja képviseli, miután konzultált a 
Bizottság biztonsági ügyekért felelős tagjával. Nézetkülönbség esetén az 
ügyet a két intézmény elnökéhez utalják, hogy ők találjanak megoldást a 
vitára. 

2.4. Amennyiben a 2.3. pontban említett eljárás végén nem sikerült megálla
podásra jutni, a Parlament elnöke, a parlamenti szerv/a kérelmet benyújtó 
tisztségviselő indokolt kérelmére, felkéri a Bizottságot a megfelelően 
jelzett határidőn belül, hogy a szóban forgó bizalmas információt e 
melléklet 3.2. pontjában megállapított eljárási lehetőségek valamelyikének 
alkalmazásával küldje meg. A határidő lejártát megelőzően a Bizottság 
írásban tájékoztatja a Parlamentet a végső álláspontjáról, amelynek tekin
tetében a Parlament fenntartja a jogot, hogy adott esetben jogorvoslattal 
éljen. 

2.5. Az uniós minősített információkhoz való hozzáférést a személyi biztonsági 
tanúsítványra alkalmazandó szabályoknak megfelelően kell megadni. 

2.5.1. A „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” („EU SZIGORÚAN 
TITKOS”), „SECRET UE” („EU TITKOS”) vagy „CONFIDENTIEL 
UE” („EU BIZALMAS”) minősítéssel ellátott információkhoz való hozzá
férés csak a Parlament tisztviselőinek és a Parlament képviselőcsoportja
iban dolgozó azon alkalmazottaknak adható meg, akik számára ez 
elengedhetetlenül fontos, akikről előzőleg a parlamenti szerv/tisztségviselő 
megállapította, hogy értesülniük kell az információkról és akik megfelelő 
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

2.5.2 A Parlament előjogainak és hatásköreinek fényében azon képviselők 
számára, akik nem rendelkeznek személyi biztonsági tanúsítvánnyal, 
közös megegyezéssel meghatározott gyakorlati intézkedések szerint bizto
sítani kell a „CONFIDENTIEL UE” („EU BIZALMAS”) minősítéssel 
ellátott dokumentumokhoz való hozzáférést, beleértve a dokumentumok 
tartalmára vonatkozó titoktartásra kötelező nyilatkozat aláírását. 

A „SECRET UE” („EU TITKOS”) minősítéssel ellátott dokumentu
mokhoz való hozzáférést azoknak a képviselőknek kell biztosítani, akik 
megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

2.5.3. A Bizottság támogatásával eljárásokat kell kialakítani annak érdekében, 
hogy a biztonsági ellenőrzési eljárás keretében a Parlament a lehető legha
marabb hozzájuthasson a nemzeti hatóságok szükséges hozzájárulásához. 

A bizalmas információkhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kategóri
ájára vagy kategóriáira vonatkozó adatokat a kérelemmel egyidejűleg 
közölni kell. 

Az ilyen információkhoz való hozzáférés biztosítását megelőzően vala
mennyi személyt tájékoztatni kell annak bizalmassági szintjéről és az 
ebből eredő biztonsági kötelezettségekről. 

▼B

B1_Egységes szerkezetbe foglalt keretmegállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottságközötti kapcsolatokról

- 43 - 



 

02010Q1120(01) — HU — 07.02.2018 — 001.001 — 18 

E melléklet felülvizsgálata és a 4.1. és 4.2. pontban említett jövőbeli 
biztonsági intézkedések kapcsán a biztonsági tanúsítványok kibocsátását 
újra kell vizsgálni. 

3. A bizalmas információhoz való hozzáféréssel és a bizalmas információ 
kezelésével kapcsolatos intézkedések 

3.1. A 2.3. és adott esetben a 2.4. pontban megállapított eljárásoknak megfele
lően megküldött bizalmas információkat a Bizottság elnökének vagy egyik 
tagjának felelősségére hozzáférhetővé kell tenni a kérelmet benyújtó parla
menti szervnek/tisztségviselőnek az alábbi feltételekkel: 

A Parlament és a Bizottság biztosítja a bizalmas információk nyilvántar
tásba vételét és nyomon követhetőségét. 

Pontosabban meghatározva, a „CONFIDENTIEL UE” („EU BIZAL
MAS”) és „SECRET UE” („EU TITKOS”) minősítéssel ellátott uniós 
minősített információkat a Bizottság főtitkárságának központi nyilvántartó 
hivatalából a megfelelő illetékes parlamenti szolgálathoz kell megküldeni, 
amely felelős lesz azért, hogy azokat az elfogadott szabályok szerint 
hozzáférhetővé tegye a kérelmet benyújtó parlamenti szervnek/tisztségvi
selőnek. 

A „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” („EU SZIGORÚAN 
TITKOS”) minősítéssel ellátott uniós minősített információk megküldése 
a kérelmet benyújtó parlamenti szerv/tisztségviselő és a Bizottság között 
elfogadott további szabályoktól függ, abból a célból, hogy az adott minő
sítésnek megfelelő védelmi szint biztosított legyen. 

3.2. A 2.2. és 2.4. pont rendelkezéseinek és a 4.1. pontban említett jövőbeli 
biztonsági intézkedéseknek a sérelme nélkül a hozzáférést és az infor
máció bizalmas jellegének megőrzésére irányuló eljárásokat közös 
megegyezéssel állapítják meg még mielőtt az információt megküldenék. 
A Bizottság adott szakpolitika területén illetékes tagja és a kérelmet 
benyújtó (az elnöke által képviselt) parlamenti szerv/tisztségviselő között 
létrejött ezen megegyezés rendelkezik a 3.2.1. és 3.2.2. pontban foglalt 
lehetőségek közül egynek a kiválasztásáról a bizalmasság megfelelő szint
jének biztosítása céljából. 

3.2.1. A bizalmas információ címzettjei tekintetében rendelkezni kell a követ
kező lehetőségek egyikéről: 

— kizárólag a Parlament elnökének szánt információ, rendkívüli okokkal 
indokolt esetben, 

— az Elnökség és/vagy az Elnökök Értekezlete, 

— az illetékes parlamenti bizottság elnöke, illetve előadója, 

— az illetékes parlamenti bizottság valamennyi (teljes jogú és helyettes) 
képviselője, 

— valamennyi európai parlamenti képviselő. 

A Bizottság hozzájárulása nélkül a szóban forgó bizalmas információt nem 
lehet közzétenni, sem más címzetthez továbbítani. 

3.2.2. A bizalmas információ kezelésével kapcsolatos intézkedések tekintetében 
rendelkezni kell a következő lehetőségek egyikéről: 

a) a dokumentumok biztonságos olvasóteremben való megvizsgálása, ha 
az információ „CONFIDENTIEL UE” („EU BIZALMAS”) vagy annál 
magasabb szintű minősítéssel rendelkezik; 

▼B
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b) az ülés zárt ülés keretében történő megtartása, amelyen csak az 
Elnökség tagjai, az Elnökök Értekezletének tagjai vagy az illetékes 
parlamenti bizottság teljes jogú és helyettes tagjai vesznek részt, vala
mint a Parlament tisztviselői, illetve a Parlament képviselőcsoportja
iban dolgozó azon alkalmazottak, akikről az elnök előzőleg megálla
pította, hogy értesülniük kell az információkról és akik jelenléte 
elengedhetetlenül fontos, feltéve, hogy a biztonsági tanúsítvány 
megkövetelt szintjével rendelkeznek, figyelembe véve az alábbi felté
teleket: 

— a dokumentumokat az ülés elején megszámozhatják és kioszthatják, 
majd az ülés végén összegyűjthetik. Ezekről semmiféle feljegyzés 
vagy fénymásolat nem készíthető, 

— az ülés jegyzőkönyve nem tesz említést a bizalmas eljáráshoz 
tartozó ügy tárgyalásáról. 

Megküldés előtt az összes személyes adatot eltávolíthatják a dokumentu
mokból. 

A Parlamenten belüli címzettekkel szóban közölt bizalmas információkra 
az írásban közölt bizalmas információkkal azonos szintű védelem vonat
kozik. Ebbe beletartozhat az információra vonatkozó titoktartásra kötelező 
nyilatkozat aláíratása az információk címzettjeivel. 

3.2.3. Amennyiben az írásbeli információk tanulmányozásához biztonságos olva
sóteremre van szükség, a Parlament gondoskodik arról, hogy a következő 
intézkedésekre sor kerüljön: 

— biztonságos tároló rendszer létrehozása a bizalmas információk 
számára, 

— biztonságos olvasóterem kialakítása fénymásoló, telefon, fax, szkenner, 
vagy bármely más, a dokumentumok másolására vagy továbbítására 
alkalmas műszaki berendezés stb. nélkül, 

— az olvasóterembe történő bejutást szabályozó biztonsági rendelkezések, 
beleértve a belépési nyilvántartás és a vizsgált bizalmas információra 
vonatkozó titoktartásra kötelező nyilatkozat aláírását. 

3.2.4. Ez nem zárja ki olyan egyéb egyenértékű intézkedések alkalmazását, 
amelyekről az intézmények között megállapodás született. 

3.3. Ezen eljárások be nem tartása esetén a Parlament eljárási szabályzata VIII. 
mellékletében megállapított, a képviselőkre vonatkozó szankciókhoz 
kapcsolódó rendelkezések, a Parlament tisztviselői és egyéb alkalmazottai 
tekintetében pedig a személyzeti szabályzat ( 1 ) 86. cikkének vonatkozó 
rendelkezései, illetve az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételei 49. cikke alkalmazandók. 

4. Záró rendelkezések 

4.1. A Bizottság és a Parlament minden szükséges intézkedést megtesz e 
melléklet rendelkezései végrehajtásának biztosítására. 

▼B 

( 1 ) Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának és az Európai Közös
ségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek megállapításáról, valamint a 
Bizottság tisztviselőire alkalmazandó átmeneti intézkedések meghatározásáról szóló, 
1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet.

B1_Egységes szerkezetbe foglalt keretmegállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottságközötti kapcsolatokról

- 45 - 



 

02010Q1120(01) — HU — 07.02.2018 — 001.001 — 20 

Ennek érdekében a Bizottság és a Parlament illetékes szolgálatai szoros 
együttműködésben összehangolják e melléklet rendelkezéseinek végrehaj
tását. Ez magában foglalja a bizalmas információk nyomon követhető
ségének vizsgálatát és az alkalmazott biztonsági intézkedések és normák 
rendszeres időszakonkénti közös ellenőrzését. 

A Parlament vállalja, hogy szükség esetén kiigazítja belső szabályait az 
ebben a mellékletben szereplő, a bizalmas információkra vonatkozó 
biztonsági szabályok végrehajtása érdekében. 

A Parlament vállalja, hogy a lehető leghamarabb elfogadja jövőbeli 
biztonsági intézkedéseit, és hogy a Bizottsággal egyetértésben a biztonsági 
normák egyenértékűségének kialakítása érdekében ellenőrzi ezeket az 
intézkedéseket. Ez érvényre juttatja az ebben a mellékletben foglaltakat 
az alábbiak tekintetében: 

— a bizalmas információk kezelésével és tárolásával kapcsolatos tech
nikai biztonsági előírások és normák, beleértve a fizikai, a személyzeti, 
az információs technológiai biztonság és a dokumentumok biztonsága 
terén teendő biztonsági intézkedéseket, 

— a „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” („EU SZIGORÚAN 
TITKOS”) szintű minősítéssel ellátott uniós minősített információk 
kezeléséhez külön felügyeleti bizottság létrehozása, amely biztonsági 
szempontból megfelelően ellenőrzött képviselőkből áll. 

4.2. A Parlament és a Bizottság felülvizsgálja ezt a mellékletet, és szükség 
esetén – legkésőbb a keretmegállapodás 54. pontjában említett felülvizs
gálati időpontban – kiigazítja azt az alábbi fejlemények függvényében: 

— a Parlamentet és a Bizottságot érintő jövőbeli biztonsági intézkedések, 

— az intézmények közötti információküldés szempontjából lényeges 
egyéb megállapodások vagy jogi aktusok. 

▼B
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III. MELLÉKLET 

Nemzetközi megállapodások tárgyalása és megkötése 

Ez a melléklet meghatározza a Parlamentnek a keretmegállapodás 23., 24. és 25. 
pontjában említett nemzetközi megállapodások tárgyalásáról és megkötéséről való 
tájékoztatására vonatkozó részletes intézkedéseket: 

1. A Bizottság a Tanács tájékoztatásával egyidőben tájékoztatja a Parlamentet 
azon szándékáról, hogy tárgyalások megkezdését javasolja. 

2. A keretmegállapodás 24. pontjával összhangban, amikor a Bizottság tárgyalási 
irányelvek tervezetére tesz javaslatot azzal a céllal, hogy a Tanács elfogadja 
azokat, a Bizottság ezzel egy időben a Parlamentnek is benyújtja azt. 

3. A Bizottság a tárgyalások teljes folyamata során megfelelően figyelembe veszi 
a Parlament megjegyzéseit. 

4. A keretmegállapodás 23. pontja rendelkezéseinek megfelelően a Bizottság 
rendszeresen és haladéktalanul tájékoztatja a Parlamentet a tárgyalások folya
matáról, egészen a megállapodások parafálásáig, és magyarázatot nyújt arra 
vonatkozóan, hogy beépítették-e, és milyen módon építették be a Parlament 
megjegyzéseit a tárgyalt szövegbe, és ha nem, miért nem. 

5. Azon nemzetközi megállapodások esetében, amelyekhez a Parlament egyetér
tése szükséges, a Bizottság a tárgyalási folyamat során minden olyan kapcso
lódó információt a Parlament rendelkezésére bocsát, amelyet a Tanácsnak 
(vagy a Tanács által kinevezett különbizottságnak) is rendelkezésére bocsát. 
Ez magában foglalja az elfogadott tárgyalási irányelvek módosítás-tervezeteit, 
a tárgyalási szövegek tervezeteit, az elfogadott cikkeket, a megállapodás para
fálásának kitűzött napját és a parafálandó megállapodás szövegét. A Bizottság 
ezenkívül továbbít a Parlamentnek, akárcsak a Tanácsnak (vagy a Tanács által 
kinevezett különbizottságnak), minden harmadik féltől származó kapcsolódó 
dokumentumot – a küldő fél jóváhagyásától függően. A Bizottság folyama
tosan tájékoztatja az illetékes parlamenti bizottságot a tárgyalások alakulásá
ról, és főképp magyarázatot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a Parlament 
véleményét milyen módon vették figyelembe. 

6. Azon nemzetközi megállapodások esetében, amelyekhez nem szükséges a 
Parlament egyetértése, a Bizottság gondoskodik arról, hogy a Parlament hala
déktalan és teljes körű tájékoztatást kapjon, azáltal, hogy információt szol
gáltat legalább a tárgyalási irányelv-tervezetekre, az elfogadott tárgyalási 
irányelvekre, a tárgyalások folyamatára és lezárására vonatkozóan. 

7. A keretmegállapodás 24. pontjának előírásaival összhangban a Bizottság 
megfelelő időben részletes tájékoztatást nyújt a Parlamentnek, amikor nemzet
közi megállapodás parafálására kerül sor, és a lehető legkorábban, indoko
lással ellátva tájékoztatja a Parlamentet, ha a Tanácsnak annak ideiglenes 
alkalmazását szándékozik javasolni, kivéve, ha sürgősség okán erre nincs 
módja. 

8. A Bizottság kellő időben, párhuzamosan és indokolással ellátva tájékoztatja a 
Tanácsot és a Parlamentet azon szándékáról, hogy a Tanácsnak valamely 
nemzetközi megállapodás felfüggesztését javasolja. 

9. Azon nemzetközi megállapodások tekintetében, amelyek az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés szerinti egyetértési eljárás hatálya alá tartoznak, 
a Bizottság folyamatosan és teljes körűen tájékoztatja a Parlamentet, mielőtt 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (7) bekezdésének 
megfelelően jóváhagyná valamely megállapodás Tanács által engedélyezett 
módosítását. 

▼B
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IV. MELLÉKLET 

A Bizottság munkaprogramjának menetrendje 

A Bizottság munkaprogramját a következő évekre vonatkozó jogalkotási és nem- 
jogalkotási javaslatok jegyzéke kíséri. A Bizottság munkaprogramja a soron 
következő évre vonatkozik, és részletes leírást tartalmaz a Bizottság azt követő 
évekre vonatkozó prioritásairól. A Bizottság munkaprogramja így alapul szol
gálhat a Parlamenttel folytatott strukturált párbeszédhez a közös megegyezés 
kialakítása érdekében. 

A Bizottság munkaprogramja ezenkívül magában foglalja a nem kötelező erejű 
jogszabályokra (soft law), a visszavonásokra és az egyszerűsítésekre vonatkozóan 
tervezett kezdeményezéseket. 

1. Az adott év első félévében a biztosok folyamatos és rendszeres párbeszédet 
folytatnak a megfelelő parlamenti bizottságokkal a Bizottság adott évre 
vonatkozó munkaprogramjának végrehajtása és jövőbeli munkaprogramjának 
előkészítése tekintetében. A párbeszéd alapján minden parlamenti bizottság 
jelentést tesz a Bizottsági Elnökök Értekezletének annak eredményéről. 

2. Ezzel párhuzamosan a Bizottsági Elnökök Értekezlete rendszeres eszmecserét 
folytat a Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős alelnökével annak 
érdekében, hogy értékelje a Bizottság aktuális munkaprogramja végrehajtá
sának állapotát, megvitassa a Bizottság jövőbeli munkaprogramjának előké
szítését, valamint hogy értékelje az érintett parlamenti bizottságok és a 
Bizottság illetékes tagjai között zajló kétoldalú párbeszéd eredményeit. 

3. A Bizottsági Elnökök Értekezlete júniusban összefoglaló jelentést nyújt be az 
Elnökök Értekezletének, amely tartalmazza a Bizottság munkaprogramja 
végrehajtásának ellenőrzése során született eredményeket, valamint a Parla
ment prioritásait a Bizottság következő munkaprogramjára vonatkozóan, és a 
Parlament tájékoztatja erről a Bizottságot. 

4. Ezen összefoglaló jelentés alapján a Parlament a júliusi plenáris ülésen állás
foglalást fogad el, amelyben felvázolja álláspontját, amely egyebek mellett 
főként jogalkotási kezdeményezésekről szóló jelentések alapján megfogalma
zott kéréseket tartalmaz. 

5. Minden évben a szeptemberi első plenáris ülés során vitát rendeznek az Unió 
helyzetéről, amelyen a Bizottság elnöke beszédet mond, számba véve az 
adott év eseményeit és előretekintve a következő évek prioritásaira. Ennek 
érdekében a Bizottság elnöke ezzel párhuzamosan írásban kifejti a Parla
mentnek a Bizottság következő évi munkaprogramja előkészítésének legfőbb 
meghatározó elemeit. 

6. Szeptember elejétől kezdődően az illetékes parlamenti bizottságok és a 
Bizottság illetékes tagjai ülést tarthatnak, az egyes politikai területek jövőbeli 
prioritásairól részletesebb eszmecsere lefolytatása érdekében. Ezeket az 
üléseket az adott esetnek megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezlete és 
a biztosok testületének részvételével tartott ülés, valamint az Elnökök Érte
kezlete és a Bizottság elnöke részvételével tartott ülés zárja le. 

7. Októberben a Bizottság elfogadja következő évi munkaprogramját. Ezt köve
tően a Bizottság elnöke megfelelő szinten bemutatja e munkaprogramot a 
Parlamentnek. 

8. A Parlament vitát folytathat és állásfoglalást fogadhat el a decemberi plenáris 
ülésen. 

▼B
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9. Ezt a menetrendet minden rendszeres tervezési ciklusra alkalmazni kell, 
kivéve a Bizottság hivatali idejének végével egybeeső parlamenti választási 
éveket. 

10. Ez a menetrend nem érinti az intézményközi tervezésről szóló jövőbeli 
megállapodásokat. 

▼B
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II

(Nem jogalkotási aktusok)

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖTT A JOGALKOTÁS MIN SÉGÉNEK

JAVÍTÁSÁRÓL

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS

(2016. április 13.)

a jogalkotás min ségének javításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió m ködésér l szóló szerz désre és különösen annak 295. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság (a továbbiakban: a három intézmény) elkötelezett amellett, hogy a
teljes jogalkotási ciklus során jóhiszem  és átlátható módon együttm ködjön egymással. Ezzel kapcsolatban a
három intézmény emlékeztet mindkét társjogalkotónak a Szerz désekben rögzített egyenl ségére.

(2) A három intézmény elismeri együttes felel sségét abban, hogy magas színvonalú uniós jogszabályokat alkosson, és
annak biztosításában, hogy ezen jogszabályok azokra a területekre összpontosítsanak, amelyeken a legnagyobb
hozzáadott értéket tudják biztosítani az európai polgárok számára, a lehet  leghatékonyabbak és legeredménye
sebbek legyenek az uniós szakpolitikák közös célkit zéseinek elérése szempontjából, a lehet  legegyszer bbek és
legvilágosabbak legyenek, kerüljék a túlszabályozást és a polgárokra, a közigazgatásokra és a vállalkozásokra –
különösen a kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV-k) – rótt adminisztratív terheket, továbbá e
jogszabályokat oly módon kell megalkotni, ami megkönnyíti átültetésüket és gyakorlati alkalmazásukat, valamint
er síti az Unió gazdaságának versenyképességét és fenntarthatóságát.

(3) A három intézmény emlékeztet az Unió azon kötelezettségére, hogy csak szükség esetén és a szükséges mértékben
alkosson jogszabályokat, az Európai Unióról szóló szerz désnek a szubszidiaritás és az arányosság elvér l szóló
5. cikkével összhangban.

(4) A három intézmény emlékeztet a nemzeti parlamenteknek a Szerz désekben – nevezetesen az Európai Unióról
szóló szerz déshez, az Európai Unió m ködésér l szóló szerz déshez és az Európai Atomenergia-közösséget
létrehozó szerz déshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepér l szóló 1.
jegyz könyvben, valamint az Európai Unióról szóló szerz déshez és az Európai Unió m ködésér l szóló szerz
déshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyz könyvben – foglalt
szerepére és feladataira.

(5) A három intézmény egyetért abban, hogy a jogalkotási menetrend kialakításakor teljes mértékben figyelembe kell
venni annak az elemzését, hogy az egyes javasolt uniós intézkedések milyen potenciális „európai hozzáadott
értéket” képviselnek, valamint annak a felmérését, hogy – ha nem kerül sor uniós szint  intézkedésre – milyen
hátrányokkal jár az európai szint  cselekvés hiánya.

(6) A három intézmény véleménye szerint a nyilvános konzultáció és az érdekelt felekkel folytatott konzultáció, a
hatályos jogszabályok utólagos értékelése és az új kezdeményezésekkel kapcsolatban végzett hatásvizsgálatok el
fogják segíteni azon cél megvalósulását, hogy javuljon a jogalkotás min sége.

(7) A rendes jogalkotási eljárás keretében folytatott tárgyalások el segítése, valamint az Európai Unió m ködésér l
szóló szerz dés 290. és 291. cikkének hatékonyabb alkalmazása érdekében ez a megállapodás meghatározza
azokat az alapelveket, amelyekkel összhangban a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását
megel z en összegy jt minden szükséges szaktudást.

HU2016.5.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 123/1
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(8) A három intézmény meger síti, hogy az uniós jogszabályok egyszer sítésének és a szabályozásból ered  terhek
csökkentésének célját úgy valósítja meg, hogy az Unió Szerz désekben rögzített szakpolitikai célkit zéseinek
elérése vagy a bels  piac integritásának meg rzése ne sérüljön.

(9) Ez a megállapodás kiegészíti a jogalkotás min ségének javításáról szóló következ  megállapodásokat és nyilatko
zatokat, amelyek mellett a három intézmény teljes mértékben elkötelezett marad:

— az 1994. december 20-i intézményközi megállapodás a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe
foglalásának gyorsított munkamódszerér l (1);

— az 1998. december 22-i intézményközi megállapodás a közösségi jogszabályok szövegezésének min ségére
vonatkozó közös iránymutatásokról (2);

— a 2001. november 28-i intézményközi megállapodás a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb
használatáról (3);

— az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló, 2007. június 13-i közös nyilatkozat (4);

— az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2011. október 27-i együttes politikai nyilatkozata a magyarázó
dokumentumokról (5).

A KÖVETKEZ KBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. KÖZÖS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS CÉLOK

(1) A három intézmény megállapodik abban, hogy az e megállapodásban rögzített kezdeményezések és eljárások révén
törekednek a jogalkotás min ségének javítására.

(2) A három intézmény egyetért abban, hogy hatáskörük gyakorlása során és a Szerz désekben meghatározott eljá
rásoknak megfelel en, továbbá emlékeztetve a közösségi módszernek általuk tulajdonított jelent ségére, tiszteletben
tartják az uniós jog alapelveit, így a demokratikus legitimáció, a szubszidiaritás és az arányosság, valamint a jogbiztonság
elvét. Emellett megállapodnak arról, hogy az uniós jogszabályok szövegezésekor ösztönzik az egyszer séget, az egyér
telm séget és a következetességet, valamint ösztönzik a jogalkotási folyamat lehet  legnagyobb mérték  átláthatóságát.

(3) A három intézmény egyetért abban, hogy az uniós jogszabályoknak érthet nek és világosnak kell lenniük, bizto
sítaniuk kell, hogy a polgárok, közigazgatások és vállalkozások könnyen megérthessék jogaikat és kötelezettségeiket,
megfelel  jelentéstételi, nyomon követési és értékelési követelményeket kell tartalmazniuk, kerülniük kell a túlszabályozást
és az adminisztratív terheket; és a gyakorlatban alkalmazhatónak kell lenniük.

II. PROGRAMTERVEZÉS

(4) A három intézmény – az Európai Unióról szóló szerz dés 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban, amely az
Unió tevékenységének éves és többéves programjára vonatkozó indítvány el terjesztésének feladatát a Bizottságra ruházza
– megállapodik az Unió éves és többéves programjának meger sítésér l.

Többéves program

(5) A hosszabb távú tervezés megkönnyítése érdekében az új Bizottság kinevezésekor a három intézmény eszmecserét
folytat a három intézmény új hivatali id szakra vonatkozó legfontosabb szakpolitikai céljairól és prioritásairól, és lehe
t ség szerint a tájékoztató jelleg  ütemezésr l.

A három intézmény a Bizottság kezdeményezésére adott esetben együttes következtetéseket dolgoz ki, amelyeket a három
intézmény elnöke aláír.

A három intézmény a Bizottság kezdeményezésére elvégzi ezen együttes következtetések félid s felülvizsgálatát, és
szükség esetén kiigazítja azokat.

HUL 123/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.5.12.

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
(2) HL C 73., 1999.3.17., 1. o.
(3) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
(4) HL C 145., 2007.6.30., 5. o.
(5) HL C 369., 2011.12.17., 15. o.
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Éves program – A Bizottság munkaprogramja és intézményközi program

(6) A Bizottság mind éves munkaprogramjának (a továbbiakban: a Bizottság munkaprogramja) elfogadása el tt, mind
azután párbeszédet folytat az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. E párbeszéd magában foglalja az alábbiakat:

a) korai kétoldalú eszmecserékre kerül sor a következ  évre tervezett kezdeményezésekr l még azt megel z en, hogy a
Bizottság elnöke és els  alelnöke írásbeli anyagot nyújtana be, amelyben megfelel  részletességgel ismertetik a követ
kez  év jelent s horderej  politikai kérdéseit, továbbá jelzik, hogy a Bizottság mely javaslatait szándékozza visszavonni
(a továbbiakban: szándéknyilatkozat);

b) e szándéknyilatkozat alapján az Unió helyzetér l rendezett vitát követ en, a Bizottság munkaprogramjának elfogadása
el tt az Európai Parlament és a Tanács eszmecserét folytat a Bizottsággal;

c) a három intézmény között a (7) bekezdés alapján eszmecserére kerül sor a Bizottság elfogadott munkaprogramjáról.

A Bizottság a párbeszéd minden szakaszában kell en figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács által kifejtett
véleményeket, ideértve azok kezdeményezések iránti felkéréseit is.

(7) A Bizottság munkaprogramjának elfogadását követ en és annak fényében a három intézmény véleménycserét
folytat a következ  évre vonatkozó kezdeményezésekr l, és együttes nyilatkozatot adnak ki az éves intézményközi
programról (a továbbiakban: együttes nyilatkozat), amelyet mindhárom intézmény elnöke aláír. Az együttes nyilatkozat
rögzíti a következ  évre vonatkozó átfogó célokat és prioritásokat, és megnevezi azokat a jelent s horderej  politikai
kérdéseket, amelyeknek – a Szerz dések által a társjogalkotókra ruházott hatáskörök sérelme nélkül – els bbséget kell
élvezniük a jogalkotási folyamatban.

A három intézmény az adott évben rendszeresen nyomon követi az együttes nyilatkozat végrehajtását. Ebb l a célból a
három intézmény az adott év tavaszán részt vesz az Európai Parlamentben és/vagy a Tanácsban az együttes nyilatkozat
végrehajtásáról folytatott vitákban.

(8) A Bizottság munkaprogramja tartalmazza a következ  év f bb jogalkotási és nem jogalkotási javaslatait, közöttük a
hatályon kívül helyezéseket, az átdolgozásokat, az egyszer sítéseket és a visszavonásokat is. A Bizottság munkaprogramja,
amennyiben az rendelkezésre áll, a munkaprogram valamennyi eleme esetében jelzi az alábbiakat: a hivatkozni kívánt
jogalapot; a jogi aktus típusát; a Bizottság általi elfogadás tájékoztató jelleg  ütemtervét; és minden egyéb releváns eljárási
információt, így többek között a hatásvizsgálattal és az értékeléssel kapcsolatos munkára vonatkozó információt.

(9) A jóhiszem  együttm ködés és az intézményi egyensúly elvének megfelel en a Bizottság, amennyiben vissza kíván
vonni egy jogalkotási javaslatot, függetlenül attól, hogy a visszavonást követ en benyújt-e felülvizsgált javaslatot,
megindokolja a visszavonást, és adott esetben ismerteti az általa tervezett következ  lépéseket azok pontos menetrend
jével együtt, továbbá ennek alapján megfelel  intézményközi konzultációkat folytat. A Bizottság kell en figyelembe veszi
a társjogalkotók álláspontjait, és azokra reagál.

(10) A Bizottság gyorsan és részletesen megvizsgálja azokat a felkéréseket, amelyeket az Európai Unió m ködésér l
szóló szerz dés 225. vagy 241. cikkének megfelel en az Európai Parlamentt l, illetve a Tanácstól kap uniós jogi
aktusokra vonatkozó javaslatok el terjesztésére.

A Bizottság három hónapon belül választ ad az említett felkérésekre, és külön közleményt fogad el, amelyben meghatá
rozza, hogy a felkérések alapján milyen lépéseket kíván tenni. Ha a Bizottság az említett felkérésre válaszként úgy dönt,
hogy nem terjeszt el  javaslatot, ennek okairól részletesen tájékoztatja az érintett intézményt, és adott esetben elemzi a
lehetséges alternatívákat, illetve reagál a társjogalkotók felvetéseire az európai hozzáadott érték elemzésével, valamint az
európai szint  cselekvés hiányából fakadó hátrányok elemzésével kapcsolatban.

Felkérésre a Bizottság ismerteti válaszát az Európai Parlamentben vagy a Tanácsban.
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(11) A Bizottság az év során rendszeresen frissíti munkatervét, és amennyiben a munkaprogramjában foglalt valamely
javaslatot késve nyújt be, ismerteti e késedelem okait. A Bizottság rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak az adott évre vonatkozó munkaprogramja végrehajtásáról.

III. A JOGALKOTÁS MIN SÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

Hatásvizsgálat

(12) A három intézmény egyetért abban, hogy a hatásvizsgálatok hozzájárulnak az uniós jogszabályok min ségének
javulásához.

A demokratikus döntéshozatali folyamat keretében a hatásvizsgálatok el segítik, hogy a három intézmény megalapozott
döntéseket hozzon, de nem helyettesítik a politikai döntéseket. A hatásvizsgálatok nem késleltethetik indokolatlanul a
jogalkotási folyamatot, és nem érinthetik a társjogalkotók lehet ségét arra, hogy módosításokat javasoljanak.

A hatásvizsgálatoknak ki kell térniük az adott probléma fennállására, mértékére és következményeire, valamint arra a
kérdésre, hogy szükséges-e az uniós szint  fellépés. A hatásvizsgálatok keretében fel kell térképezni az alternatív megoldá
sokat és amennyire lehet, a várható rövid és hosszú távú költségeket és el nyöket, méghozzá integrált és kiegyensúlyozott
módon, mind mennyiségi, mind min ségi elemzéseket alkalmazva, továbbá felmérve a gazdasági, környezeti és társadalmi
hatásokat. A szubszidiaritás és az arányosság elvét, valamint az alapvet  jogokat teljes mértékben tiszteletben kell tartani.
A hatásvizsgálatokban lehet ség szerint foglalkozni kell azzal, hogy milyen hátrányokkal jár az európai szint  cselekvés
hiánya, valamint hogy a különböz  opciók milyen hatást gyakorolnak a versenyképességre és milyen adminisztratív
teherrel járnak, különös figyelemmel a KKV-kre („gondolkozz el ször kicsiben” elv), a digitális szempontokra és a területi
hatásokra. A hatásvizsgálatoknak pontos, tárgyilagos és teljes kör  információkon kell alapulniuk, az elemzés körét és
súlyponti elemeiket tekintve pedig arányosnak kell lenniük.

(13) A Bizottság minden olyan jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezés, felhatalmazáson alapuló jogi aktus és
végrehajtási intézkedés esetében hatásvizsgálatot végez, amely várhatóan jelent s gazdasági, környezeti vagy társadalmi
hatással jár. A Bizottság munkaprogramjában vagy az együttes nyilatkozatban szerepl  kezdeményezéseket f szabályként
hatásvizsgálatnak kell kísérnie.

Saját hatásvizsgálati folyamata során a Bizottság a lehet  legszélesebb körben konzultációt folytat. A Bizottság Szabá
lyozói Ellen rzési Testülete objektív módon ellen rzi a hatásvizsgálatok min ségét. A hatásvizsgálatok végs  eredményeit
az Európai Parlament, a Tanács és a nemzeti parlamentek rendelkezésére kell bocsátani, és a Bizottság kezdeményezé
sének elfogadásakor a Szabályozói Ellen rzési Testület véleményével (véleményeivel) együtt nyilvánosságra kell hozni
azokat.

(14) Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság jogalkotási javaslatainak vizsgálatakor teljes mértékben figyelembe
veszi a Bizottság hatásvizsgálatait. E célból a hatásvizsgálatokat úgy kell elkészíteni, hogy azok alapján az Európai
Parlament és Tanács könnyebben tudja azt mérlegelni, hogy a Bizottság miért az adott intézkedés mellett döntött.

(15) Az Európai Parlament és a Tanács, amennyiben azt a jogalkotási folyamat szempontjából célszer nek és szük
ségesnek ítélik, hatásvizsgálatokat végeznek a Bizottság javaslatára vonatkozó saját érdemi módosításaikat illet en. Az
Európai Parlament és a Tanács f szabályként a Bizottság hatásvizsgálatát tekintik kiindulópontnak további munkájukhoz.
Azt, hogy mi min sül „érdemi” módosításnak, azt az adott intézmény határozza meg.

(16) A Bizottság a saját kezdeményezésére vagy az Európai Parlament illetve a Tanács felkérésére kiegészítheti saját
hatásvizsgálatát vagy elvégezhet más, általa szükségesnek ítélt elemzési munkát. A fentiek során a Bizottság figyelembe
vesz minden rendelkezésre álló információt, azt, hogy a jogalkotási folyamat éppen mely szakaszában jár, és szem el tt
tartja, hogy el kell kerülni e folyamat indokolatlan késleltetését. A társjogalkotók maradéktalanul figyelembe veszik a
Bizottság által a fentiek keretében bemutatott kiegészít  elemeket.

(17) A három intézmény mindegyike maga határozza meg, hogyan szervezi meg a hatásvizsgálat kapcsán végzend
munkáját, ideértve a bels  szervezeti er forrásokat és a min ségellen rzést is. A három intézmény rendszeresen együtt
m ködik, megosztva egymással a hatásvizsgálatokkal kapcsolatos legjobb gyakorlatokra és módszerekre vonatkozó infor
mációt, és ezáltal mindhárom intézmény javítani tudja saját módszereit és eljárásait, valamint fokozni tudja a hatásvizs
gálatokkal összefügg  munka egészének koherenciáját.

(18) A Bizottság eredeti hatásvizsgálatát és minden, a jogalkotási folyamat során az intézmények által végzett további
hatásvizsgálati munka eredményét nyilvánosságra kell hozni a jogalkotási folyamat vége el tt és e hatásvizsgálatok
együttesen felhasználhatóak az értékelés alapjaként.

HUL 123/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.5.12.

B2_Intézményközi megállapodás a jogalkotás minőségének javításáról

- 53 - 



Konzultáció a nyilvánossággal és az érdekelt felekkel, visszajelzések

(19) A nyilvános konzultáció és az érdekelt felekkel folytatott konzultáció az információkra támaszkodó döntéshozatal
szerves részét képezi, és elengedhetetlen a jogalkotás min ségének javításához. Az Európai Unió m ködésér l szóló
szerz dés 155. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság javaslataira alkalmazandó különös rendelkezések sérelme
nélkül a Bizottság a javaslat elfogadását megel z en nyílt és átlátható nyilvános konzultációkat folytat, és e nyilvános
konzultációk tekintetében olyan szabályokat és határid ket állapít meg, amelyek a lehet  legszélesebb kör  részvételt
tesznek lehet vé. A Bizottság különösen ösztönzi a KKV-k és más végfelhasználók közvetlen részvételét a konzultációk
ban. Ez magában foglalja az interneten keresztül folytatott nyilvános konzultációkat is. A nyilvános konzultációk és az
érdekelt felekkel folytatott konzultációk eredményeit haladéktalanul közölni kell mindkét társjogalkotóval, és nyilvános
ságra kell hozni.

A hatályos jogszabályok utólagos értékelése

(20) A három intézmény fontosnak tartja, hogy az uniós jogszabályok hatályosulását értékel  munkájuk szervezése a
lehet  legnagyobb következetességgel és koherenciával valósuljon meg, ideértve az ehhez kapcsolódó nyilvános konzul
tációt és érdekelt felekkel folytatott konzultációt is.

(21) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a hatályos jogszabályok értékelésének saját többéves
munkatervér l, és amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács szakpolitikai területek vagy jogi aktusok részletes
értékelését kérik, lehet ség szerint a munkatervbe belefoglalja ezeket az kéréseket.

A Bizottság az értékelések tervezésekor tiszteletben tartja a jelentések és felülvizsgálatok uniós jogszabályokban rögzített
ütemezését.

(22) A jogalkotási ciklus keretében a hatályos joganyag és szakpolitikák hatékonyságára, eredményességére, relevanci
ájára, koherenciájára és hozzáadott értékére vonatkozó értékelések képezik a további intézkedési lehet ségek hatásvizs
gálatainak alapját. E folyamatok támogatása érdekében a három intézmény megállapodik abban, hogy adott esetben
jogszabályban rögzítik a nyomon követésre, értékelésre és jelentéstételre vonatkozó követelményeket, ugyanakkor elke
rülik a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, f ként a tagállamokra nehezed eket. Adott esetben e követelmények
mérhet  mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján adatok gy jthet k a jogszabály tényleges hatásáról.

(23) A három intézmény vállalja, hogy minden esetben mérlegelik, hogy a jogszabályok tartalmazzanak-e felülvizs
gálatra vonatkozó rendelkezést, valamint figyelembe veszik a végrehajtáshoz és az eredményekre és hatásokra vonatkozó
adatok gy jtéséhez szükséges id tartamot.

A három intézmény mérlegeli, hogy bizonyos jogszabályok esetében az alkalmazást határozott id tartamra korlátozza-e
(hatályvesztésre vonatkozó rendelkezés).

(24) A három intézmény a jogalkotás min ségének javítását szolgáló eszközökre (nyilvános konzultáció, érdekelt
felekkel folytatott konzultációk, hatásvizsgálatok és utólagos értékelések) vonatkozó iránymutatásai elfogadása vagy
felülvizsgálata el tt kell  id ben tájékoztatja egymást.

IV. JOGALKOTÁSI ESZKÖZÖK

(25) A Bizottság minden egyes javaslatát indokolás kíséri, amelyben magyarázattal és indokolással szolgál az Európai
Parlament és a Tanács felé a jogalap megválasztását és a jogi aktus típusának megválasztását illet en. A Bizottságnak
kell en figyelembe kell vennie azokat a különbségeket, amelyek a rendelet és az irányelv között állnak fenn jellegüket és
hatásukat tekintve.

A Bizottság arra is kitér az indokolásaiban, hogy a javasolt intézkedések miért indokoltak a szubszidiaritás és az
arányosság elve szempontjából, és azok hogyan egyeztethet ek össze az alapvet  jogokkal. A Bizottság emellett beszámol
arról is, hogy milyen terjedelemben és milyen eredménnyel folytatta le a nyilvános konzultációt és az érdekelt felekkel
folytatott konzultációt, a hatásvizsgálatot és a hatályos jogszabályok utólagos értékelését.

Amennyiben a jogalap olyan módosítása merül fel, ami a rendes jogalkotási eljárás helyett különleges jogalkotási eljárás
vagy nem jogalkotási eljárás alkalmazását vonná maga után, a három intézmény err l eszmecserét folytat.

A három intézmény egyetért abban, hogy a jogalap megválasztása olyan jogi döntés, amelyet olyan objektív indokok
alapján kell meghozni, amelyek bírósági felülvizsgálat alá vethet k.

A Bizottság továbbra is maradéktalanul betölti azon intézményi szerepét, miszerint biztosítja a Szerz déseknek és az
Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának a tiszteletben tartását.
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V. FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

(26) A három intézmény hangsúlyozza, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok
fontos szerepet töltenek be az uniós jogban. Ezek a jogi aktusok – amennyiben hatékony és átlátható módon, indokolt
esetekben használják ket – a jogalkotás min ségének javítását szervesen szolgáló eszközként hozzájárulnak egyrészt
ahhoz, hogy a jogszabályok egyszer ek, ugyanakkor naprakészek legyenek, másrészt azok eredményes és gyors végre
hajtásához. A jogalkotó hatásköre, hogy eldöntse: a Szerz dések kínálta kereteken belül használjon-e, és ha igen, milyen
mértékben, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat vagy végrehajtási jogi aktusokat.

(27) A három intézmény elismeri, hogy a Lisszaboni Szerz déssel bevezetett jogi kerethez kell igazítani a teljes
hatályos joganyagot, mindenekel tt és a lehet  leghamarabb mindazon alap-jogiaktusokat szükséges kiigazítani, amelyek
még az ellen rzéssel történ  szabályozási bizottsági eljárásra hivatkoznak. Ez utóbbi kiigazításra a Bizottság 2016 végéig
javaslatot fog benyújtani.

(28) A három intézmény megállapodott a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról és azok szövegmintáiról szóló
egyetértési megállapodásról (a továbbiakban: egyetértési megállapodás), amelyek e megállapodás mellékletét képezik. Az
egyetértési megállapodásnak megfelel en, valamint az átláthatóság növelése és a konzultáció hatékonyabbá tétele céljából
a Bizottság vállalja, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását megel z en összegy jt minden szükséges
szaktudást, többek közt a tagállamok szakért ivel folytatott konzultáció és nyilvános konzultációk útján.

Ezenkívül, és amennyiben szélesebb szakmai háttér szükséges a végrehajtási jogi aktusok tervezetének korai el készít
szakaszában, a Bizottság szükség szerint szakért i csoportokat von be, célzottan konzultál az érdekelt felekkel és
nyilvános konzultációkat tart.

Az információkhoz való egyenl  hozzáférés biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács részére a tagállami
szakért kkel egyid ben kell eljuttatni minden dokumentumot. Az Európai Parlament és a Tanács szakért i számára
rendszeresen lehet séget kell biztosítani arra, hogy részt vegyenek a Bizottság által szervezett olyan szakért i üléseken,
amelyekre a tagállami szakért k is meghívást kapnak, és amelyeknek tárgya felhatalmazáson alapuló jogi aktusok el ké
szítése.

A Bizottság meghívást kaphat az Európai Parlament vagy a Tanács üléseire, hogy a felek további eszmecserét folytathas
sanak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok el készítésér l.

A három intézmény e megállapodás hatálybalépését követ en indokolatlan késedelem nélkül tárgyalásokba kezd, hogy
kiegészítse az egyetértési megállapodást azzal, hogy nem kötelez  erej  kritériumokat határoz meg az Európai Unió
m ködésér l szóló szerz dés 290. és 291. cikkének alkalmazását illet en.

(29) A három intézmény vállalja, hogy legkés bb 2017 végéig szoros együttm ködés keretében létrehozza a felha
talmazáson alapuló jogi aktusok közös – jól strukturált és felhasználóbarát módon információkat nyújtó – nyilvántartását
azzal a céllal, hogy fokozzák az átláthatóságot, megkönnyítsék a tervezést, és lehet vé tegyék, hogy egy felhatalmazáson
alapuló jogi aktus az életciklusának valamennyi szakaszában nyomon követhet  legyen.

(30) Ami a végrehajtási hatáskörök Bizottság általi gyakorlását illeti, a három intézmény megállapodik abban, hogy
tartózkodnak az uniós jogszabályok olyan eljárási követelményekkel való kiegészítését l, amelyek módosítanák a
182/2011/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (1) meghatározott ellen rzési mechanizmusokat. Az említett
rendelet alapján meghatározott eljárás keretében feladataikat ellátó bizottságok e min ségükben nem kérhet k fel más
feladatok elvégzésére.

(31) Ha a Bizottság objektív módon igazolni tudja, hogy az egyetlen jogalkotási aktusban foglalt két vagy több
felhatalmazás tartalmát tekintve egymáshoz kapcsolódik, ha a jogalkotási aktus eltér en nem rendelkezik, a felhatalma
zások összevonhatóak. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok el készítése során folytatott konzultációk arra is szolgál
nak, hogy a felek beazonosítsák, melyek azok a felhatalmazások, amelyek tartalmukat tekintve egymáshoz kapcsolódónak
min sülnek. Ilyen esetekben, az Európai Parlament vagy a Tanács által emelt kifogásokban világosan jelezni kell, hogy a
kifogás konkrétan melyik felhatalmazásra vonatkozik.

VI. ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS KOORDINÁCIÓ A JOGALKOTÁSI FOLYAMATBAN

(32) A három intézmény elismeri, hogy a rendes jogalkotási eljárás az annak minden szakaszára kiterjed  rendszeres
kapcsolattartásnak köszönhet en sokat fejl dött. A három intézmény továbbra is elkötelezett amellett, hogy a jóhiszem
együttm ködés, az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a hatékonyság elvével összhangban tovább javítsák a rendes
jogalkotási eljárás keretében végzett munkájukat.

HUL 123/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.5.12.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására
vonatkozó tagállami ellen rzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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A három intézmény így különösen egyetért abban, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak társjogalkotóként
egyenrangúan kell gyakorolniuk hatásköreiket. A Bizottság úgy tölti be közvetít i szerepét, hogy a jogalkotó hatalom e
két ágát egyenl ként kezeli, maradéktalanul tiszteletben tartva a Szerz dések által a három intézményre ruházott szerepet.

(33) A három intézmény a teljes jogalkotási folyamat során megfelel  eljárások keretében – például a közöttük zajló
párbeszéd útján – rendszeresen tájékoztatja egymást munkájáról, a közöttük zajló tárgyalásokról, valamint az érdekel
tekt l kapott esetleges visszajelzésekr l.

(34) Az Európai Parlament és a Tanács társjogalkotói min ségében egyetért abban, hogy már az intézményközi
tárgyalásokat megel z en fontos, hogy szoros kapcsolatot tartsanak fenn annak érdekében, hogy egymás álláspontját
kölcsönösen jobban megértsék. Ebb l a célból a jogalkotási folyamat keretében el segítik a vélemények és információk
kölcsönös cseréjét, például annak révén, hogy rendszeresen informális eszmecserére hívják a többi intézmény képvisel it.

(35) Az Európai Parlament és a Tanács a hatékonyság érdekében még jobban összehangolja majd a jogalkotási
javaslatok kezelését. Az Európai Parlament és a Tanács így különösen összevetik egymással az egyes javaslatok végleges
elfogadásához vezet  különböz  szakaszokra vonatkozó, tájékoztató jelleg  ütemterveiket.

(36) A három intézmény megfelel  esetben megállapodhat arról, hogy összehangolják er feszítéseiket a jogalkotási
folyamat felgyorsítása érdekében, és mindeközben biztosítják a társjogalkotók el jogainak tiszteletben tartását és a
jogszabályok min ségének megtartását.

(37) A három intézmény egyetért abban, hogy a nemzeti parlamentek számára nyújtott tájékoztatásnak lehet vé kell
tennie azt, hogy a parlamentek maradéktalanul gyakorolhassák a Szerz désekben rögzített el jogaikat.

(38) A három intézmény a vonatkozó jogszabályok és az ítélkezési gyakorlat alapján biztosítja a jogalkotási eljárások
átláthatóságát, így többek között a háromoldalú tárgyalások megfelel  kezelését.

A három intézmény a teljes jogalkotási ciklus során javítja a kommunikációt a nyilvánosság felé, különösen azáltal, hogy
amikor megállapodásra jutnak egymással, együttesen – nevezetesen közös sajtótájékoztatókon vagy más, megfelel nek
ítélt módon – jelentik be, hogy a rendes jogalkotási eljárás keretében zajló jogalkotási folyamat sikerrel zárult.

(39) A jogalkotási folyamat különböz  szakaszainak jobb nyomon követhet sége érdekében a három intézmény
vállalja, hogy 2016. december 31-ig meghatározza: hogyan lehetne ennek érdekében továbbfejleszteni a platformokat
és eszközöket, azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy külön, a jogalkotási dossziék aktuális állására vonatkozó naprakész
információkat tartalmazó, közös adatbázis.

(40) A három intézmény elismeri: fontos annak biztosítása, hogy a nemzetközi megállapodásokra irányuló tárgyalá
sokat és az ilyen megállapodások megkötését illet en minden intézmény gyakorolhassa a Szerz désekben rögzített jogait,
illetve eleget tehessen a Szerz désekben rögzített kötelezettségeinek, az Európai Unió Bírósága értelmezésének megfele
l en.

A három intézmény vállalja, hogy az e megállapodás hatálybalépését l számított hat hónapon belül összeül, hogy
tárgyaljon az együttm ködést és az információcserét szolgáló gyakorlati intézkedések javításáról a Szerz dések adta
kereteken belül, az Európai Unió Bírósága értelmezésének megfelel en.

VII. AZ UNIÓS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA

(41) A három intézmény egyetért annak fontosságában, hogy strukturáltabban kell együttm ködniük ahhoz, hogy
értékelni tudják az uniós jog alkalmazását és eredményességét, annak érdekében, hogy a jöv beni jogalkotás útján javítsák
az uniós jog alkalmazását és eredményességét.

(42) A három intézmény hangsúlyozza az uniós jogszabályok gyors és helyes tagállami alkalmazásának szükségességét.
Az irányelvek átültetési határideje a lehet  legrövidebb lesz, és f szabályként nem haladja meg a két évet.

(43) A három intézmény felkéri a tagállamokat, hogy amikor uniós jogszabály átültetése vagy végrehajtása, vagy az
uniós költségvetés végrehajtása céljából fogadnak el intézkedéseket, világosan kommunikálják a nyilvánosság felé ezeket
az intézkedéseket. Amennyiben az irányelvek nemzeti jogba való átültetése során a tagállamok úgy határoznak, hogy
azokat további, az említett uniós jogszabályokhoz semmilyen módon nem kapcsolódó elemekkel egészítik ki, ezeket a
kiegészítéseket vagy az átültet  aktusokban, vagy ahhoz kapcsolódó dokumentumok révén egyértelm en beazonosítható
módon fel kell tüntetni.

HU2016.5.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 123/7
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(44) A három intézmény felkéri a tagállamokat, hogy m ködjenek együtt a Bizottsággal az uniós jog végrehajtásának
nyomon követéséhez és értékeléséhez szükséges információk és adatok összegy jtése tekintetében. A három intézmény
emlékeztet a tagállamok és a Bizottság 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatára a magyarázó dokumen
tumokról (1), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2011. október 27-i együttes politikai nyilatkozatára
a magyarázó dokumentumokról, amelyek átültet  intézkedésekr l szóló bejelentéshez mellékelend , magyarázó doku
mentumokra vonatkoznak, és rámutat ezek fontosságára.

(45) A Bizottság továbbra is évente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós jogszabályok
alkalmazásáról. A Bizottság jelentése adott esetben magában foglalja a (43) bekezdésben említett információkra való
hivatkozást is. A Bizottság a fentieken túl további tájékoztatást is nyújthat arról, hogy miként halad egy adott jogi aktus
végrehajtása.

VIII. EGYSZER SÍTÉS

(46) A három intézmény meger síti az iránti elkötelezettségét, hogy a hatályos jogszabályok módosítására gyakrabban
alkalmazza az átdolgozást mint jogalkotási technikát, és mindeközben maradéktalanul tiszteletben tartja a jogi aktusok
átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodást. Ameny
nyiben az átdolgozás nem alkalmas módszer, a Bizottság a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának
gyorsított munkamódszerér l szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásnak megfelel en a módosító jogi
aktus elfogadását követ en mihamarabb javaslatot terjeszt el . Ha a Bizottság nem terjeszt el  ilyen javaslatot, ezt
megindokolja.

(47) A három intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy el mozdítják a leghatékonyabb szabályozási eszközök – így
például a harmonizáció és a kölcsönös elismerés – alkalmazását annak érdekében, hogy elkerüljék a túlszabályozást és az
adminisztratív terheket, és teljesüljenek a Szerz désekben meghatározott célok.

(48) A három intézmény megállapodik abban, hogy együttm ködnek a jogszabályok naprakésszé tétele és egyszer
sítése céljából, valamint hogy kerülik a túlszabályozást és a polgárokra, a közigazgatásokra és a vállalkozásokra –
különösen a KKV-kra – rótt adminisztratív terheket, és mindeközben gondoskodnak arról, hogy a jogalkotási célok
teljesüljenek. Ezzel összefüggésben a három intézmény megállapodik arról, hogy err l a kérdésr l a Bizottság munka
programjának véglegesítése el tt eszmét cserélnek.

A „Célravezet  és hatásos szabályozás program” (REFIT) elnevezés  programjához való hozzájárulásként a Bizottság
vállalja, hogy azoknak az uniós törekvéseknek az eredményeir l, amelyek célja a jogszabályok egyszer sítése, a túlsza
bályozás elkerülése és az adminisztratív terhek csökkentése, évente áttekintést készít, amely magában foglalja a terhek éves
felmérését is.

Az intézmények hatásvizsgálati és értékelési munkájának, valamint a tagállamok és az érdekelt felek hozzájárulásainak
alapján, figyelemmel az uniós szint  szabályozás hátrányaira és el nyeire, a Bizottság lehet ség szerint számszer síti,
hogy az egyes javaslatok vagy jogi aktusok milyen mértékben csökkenthetik a szabályozásból ered  terheket, illetve
milyen költségmegtakarítási lehet ségekkel járnak.

A Bizottság emellett megvizsgálja, hogy a REFIT program keretében megállapíthatók-e a terhek konkrét ágazatokban való
csökkentésére vonatkozó célok.

IX. E MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA ÉS NYOMON KÖVETÉSE

(49) A három intézmény megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy rendelkezésükre álljanak az e
megállapodás megfelel  végrehajtásához szükséges eszközök és források.

(50) A három intézmény közösen és rendszeres id közönként nyomon követi e megállapodás végrehajtását, mind
politikai szinten éves egyeztetések révén, mind technikai szinten az intézményközi koordinációs csoport keretében.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(51) Ez az intézményközi megállapodás a jogalkotás min ségének javításáról szóló, 2003. december 16-i intézmény
közi megállapodás (2), valamint a hatásvizsgálatról szóló, 2005. novemberi intézményközi közös megközelítés (3) helyébe
lép.

E megállapodás melléklete a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 2011. évi egyetértési megállapodás helyébe lép.

(52) Ez a megállapodás az aláírásának napján lép hatályba.

HUL 123/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.5.12.

(1) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.
(2) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
(3) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf
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, 13  2016 .
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016.
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016.
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016.
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016.
Strasbourg, 13. aprill 2016

, 13  2016.
Done at Strasbourg, 13 April 2016.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016.
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016.
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016.

Strasb r , 2016. gada 13. apr l .
Priimta Strasb re 2016 m. balandžio 13 d.
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én.
Mag mul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016.
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016.
Sporz dzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r.
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016.
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016.
V Štrasburgu 13. apríla 2016.
V Strasbourgu, 13. aprila 2016.
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016.
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016.

Por el Parlamento Europeo
Za Evropský parlament
For Europa-Parlamentet
Im Namen des Europäischen Parlaments
Euroopa Parlamendi nimel

For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
Za Europski parlament
Per il Parlamento europeo
Eiroparlamenta v rd
Europos Parlamento vardu
Az Európai Parlament részér l
G all-Parlament Ewropew
Voor het Europees Parlement
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Pelo Parlamento Europeu
Pentru Parlamentul European
Za Európsky parlament
Za Evropski parlament
Euroopan parlamentin puolesta
På Europaparlamentets vägnar

Por el Consejo
Za Radu
På Rådets vegne
Im Namen des Rates
Nõukogu nimel

For the Council
Pour le Conseil
Thar ceann Comhairle
Za Vije e
Per il Consiglio
Padomes v rd
Tarybos vardu
A Tanács részér l
G all-Kunsill
Voor de Raad
W imieniu Rady
Pelo Conselho
Pentru Consiliu
Za Radu
Za Svet
Neuvoston puolesta
På rådets vägnar

Por la Comisión
Za Komisi
På Kommissionens vegne
Im Namen der Kommission
Komisjoni nimel

For the Commission
Pour la Commission
Thar ceann an Choimisiúin
Za Komisiju
Per la Commissione
Komisijas v rd
Komisijos vardu
A Bizottság részér l
G all-Kummissjoni
Voor de Commissie
W imieniu Komisji
Pela Comissão
Pentru Comisie
Za Komisiu
Za Komisijo
Komission puolesta
På kommissionens vägnar

/El Presidente/P edseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/
O ó /The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/

Il Presidente/Priekšs d t js/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/
Przewodnicz cy/O Presidente/Pre edintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

Martin SCHULZ Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Egyetértési megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról

I. Hatály és általános elvek

1. Ez az egyetértési megállapodás a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 2011. évi egyetértési megállapodásra
épül és annak helyébe lép, és észszer síti az annak nyomán az Európai Parlament és a Tanács által kialakított
gyakorlatot. Az egyetértési megállapodás az Európai Unió m ködésér l szóló szerz dés (a továbbiakban: EUMSZ)
290. cikke szerinti jogalkotási felhatalmazásra vonatkozó gyakorlati szabályokat, közösen elfogadott pontosításokat
és preferenciákat tartalmazza. Az említett cikk el írja, hogy a felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktusokban (a
továbbiakban: alap-jogiaktus) meg kell határozni a felhatalmazás céljait, tartalmát, hatályát és id tartamát.

2. Hatáskörük gyakorlása során és az EUMSZ-ben meghatározott eljárásokkal összhangban az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság (a továbbiakban: a három intézmény) együttm ködik egymással az eljárás egésze során annak
érdekében, hogy biztosítsák a felhatalmazáson alapuló jogalkotói hatáskör zökken mentes gyakorlását, valamint
annak az Európai Parlament és a Tanács általi hatékony ellen rzését. E célból igazgatási szinten megfelel  kapcso
latokat kell fenntartani.

3. Az érintett intézmények vállalják, hogy az EUMSZ 290. cikke szerinti felhatalmazásra vonatkozó javaslattételkor
vagy ilyen felhatalmazás megadásakor – az alap-jogiaktus elfogadási eljárásától függ en – a lehet  legnagyobb
mértékben a függelékben szerepl  mintaszövegeket használják.

II. Konzultáció a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok el készítése és szövegezése során

4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetének kidolgozása során konzultál az egyes tagállamok
által kijelölt szakért kkel. A tagállami szakért kkel kell  id ben kell konzultálni valamennyi felhatalmazáson alapuló
jogi aktus Bizottság szolgálatai által készített tervezetér l (*). A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét meg
kell osztani a tagállami szakért kkel. A konzultációkra a meglév  szakért i csoportok keretében, vagy a tagállami
szakért kkel rendezett ad hoc ülések keretében kerül sor, amelyekre a Bizottság valamennyi tagállam állandó
képviseletén keresztül küld meghívást. A tagállamok döntik el, mely szakért k vesznek részt az üléseken. A tagállami
szakért k számára úgy kell rendelkezésre bocsátani a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét, a tervezett
napirendet, és minden más releváns dokumentumot, hogy elegend  idejük legyen a felkészülésre.

5. A tagállami szakért k részvételével zajló ülések végén vagy az azokat követ en végzett munka során a Bizottság
szolgálatai közlik a megbeszélésekb l levont következtetéseiket, ideértve azt is, hogy milyen módon fogják figye
lembe venni a szakért i véleményeket, és miként szándékoznak folytatni a munkát. Ezeket a következtetéseket
rögzítik az ülések jegyz könyvében.

6. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok el készítése és megszövegezése során az érdekelt felekkel is folytatható
konzultáció.

7. Amennyiben a felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetének érdemi tartalma bármilyen mértékben módosul, a
Bizottság lehet séget biztosít a tagállami szakért k számára, hogy – adott esetben írásos formában – véleményezzék
a felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetének módosított változatát.

8. A konzultációs folyamat összegzését bele kell foglalni a felhatalmazáson alapuló jogi aktust kísér  indokolásba.

9. A Bizottság rendszeres id közönként közzéteszi a tervezett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tájékoztató jelleg
jegyzékét.

HUL 123/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.5.12.

(*) A szabályozástechnikai standardok kidolgozására vonatkozó eljárásnak az EFH-rendeletekben [az európai felügyeleti hatóság (Európai
Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezé
sér l szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.), az
európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat
módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezésér l szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai
parlamenti és a tanácsi rendeletben (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.), valamint az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-
piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezé
sér l szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)]
ismertetett sajátosságait figyelembe veszik az e megállapodásban a konzultáció tekintetében meghatározott rendelkezések sérelme
nélkül.
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10. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok el készítésekor és megszövegezésekor a Bizottság gondoskodik arról, hogy
kell  id ben, és a tagállami szakért knek való megküldéssel egyidej leg megküldje az összes dokumentumot, így a
jogi aktusok tervezetét is az Európai Parlament és a Tanács részére.

11. Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács azt szükségesnek ítéli, szakért ket küldhetnek a Bizottság felhatal
mazáson alapuló jogi aktusok el készítésével foglalkozó szakért i csoportjainak azon üléseire, amelyekre a tagállami
szakért k meghívást kaptak. Az Európai Parlament és a Tanács e célból megkapja a következ  hónapokra vonat
kozó ütemtervet és a meghívókat valamennyi szakért i ülésre.

12. A három intézmény megadja egymásnak azon funkcionális elektronikus postafiókjai címét, amelyeket a felhatalma
záson alapuló jogi aktusokhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum megküldéséhez és fogadásához használni kell.
Mihelyt létrejön az ezen intézményközi megállapodás (29) bekezdésében említett nyilvántartás, azt kell használni e
célra.

III. A dokumentumok megküldésére és az id tartamok számítására vonatkozó szabályok

13. Megfelel  mechanizmus útján a Bizottság hivatalosan megküldi a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak. A min sített dokumentumokat az egyes intézmények által meghatározott bels
igazgatási eljárásoknak megfelel en kell kezelni annak érdekében, hogy valamennyi szükséges garanciát biztosítani
lehessen.

14. Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács gyakorolni tudja az EUMSZ 290. cikke
szerinti jogait az egyes alap-jogiaktusokban rögzített határid kön belül, a Bizottság nem továbbít számukra felha
talmazáson alapuló jogi aktusokat a következ  id szakokban:

— december 22-t l január 6-ig;

— július 15-t l augusztus 20-ig.

Ezek az id szakok csak akkor alkalmazandók, ha a kifogásolási id szak a 18. ponton alapul.

Ezek az id szakok nem alkalmazandók az ezen egyetértési megállapodás VI. részében foglalt sürg sségi eljárással
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében. Abban az esetben, ha a felhatalmazáson alapuló jogi
aktust sürg sségi eljárással fogadják el az els  bekezdésben meghatározott valamely id szakban, az alap-jogiaktusban
megállapított kifogásolási id szak csak a fenti id szak végét követ en veszi kezdetét.

A három intézmény az európai parlamenti választások évét megel z  év októberéig megegyezik arról, hogy a
választások miatti m ködési szünetben hogyan kerüljön sor a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok közlésére.

15. A kifogás emelésére vonatkozóan megállapított id szak azt követ en kezd dik, hogy az Európai Parlament és a
Tanács megkapta a felhatalmazáson alapuló jogi aktus valamennyi hivatalos nyelvi változatát.

IV. A felhatalmazás id tartama

16. Az alap-jogiaktus mind határozatlan, mind határozott id tartamra felhatalmazhatja a Bizottságot felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok elfogadására.

17. Határozott id tartam el írása esetén, az alap-jogiaktus rendes körülmények között rendelkezik a felhatalmazás
korábbival megegyez  id tartamra történ  hallgatólagos meghosszabbodásáról, ha az Európai Parlament vagy a
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkés bb három hónappal az egyes id tartamok lejárta el tt. A Bizottság
legkés bb kilenc hónappal az egyes id tartamok letelte el tt jelentést készít a felhatalmazásról. Ez a pont nem érinti
az Európai Parlament és a Tanács arra vonatkozó jogát, hogy a felhatalmazást visszavonja.

V. Az Európai Parlament és a Tanács számára a kifogás emelésére rendelkezésre álló id tartam

18. A sürg sségi eljárás sérelme nélkül az egyes alap-jogiaktusokban a kifogás emelésére eseti alapon meghatározott
id tartam legalább – és f szabály szerint – két hónap, amely az egyes intézmények (az Európai Parlament vagy a
Tanács) tekintetében, az adott intézmény kezdeményezésére két hónappal meghosszabbítható.

HU2016.5.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 123/11
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19. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus azonban a fenti id tartam letelte el tt is kihirdethet  az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, és hatályba léphet, amennyiben mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot,
hogy nem fog kifogást emelni.

VI. Sürg sségi eljárás

20. A sürg sségi eljárás kizárólag kivételes esetekben alkalmazható, például biztonsági és védelmi okokból, az egészség
és biztonság védelme érdekében, vagy a külkapcsolatokkal, köztük a humanitárius válsághelyzetekkel összefüggés
ben. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az alap-jogiaktusban meg kell indokolnia a sürg sségi eljárás
választását. Az alap-jogiaktus meghatározza, hogy mely esetekben kell sürg sségi eljárást alkalmazni.

21. A Bizottság vállalja, hogy az Európai Parlamentet és a Tanácsot teljes kör en tájékoztatja arról, ha egy felhatalma
záson alapuló jogi aktus várhatóan sürg sségi eljárással kerül elfogadásra. Amint a Bizottság szolgálatai ezt a
lehet séget látják körvonalazódni, a 12. pontban említett funkcionális elektronikus postafiókon keresztül informá
lisan értesítik err l úgy az Európai Parlament, mint a Tanács titkárságát.

22. A sürg sségi eljárással elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus haladéktalanul hatályba lép és alkalmazandó
mindaddig, amíg az alap-jogiaktus által megadott id tartamon belül az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel
ellene kifogást. Mihelyt az Európai Parlament vagy a Tanács értesíti a Bizottságot a kifogásról szóló határozatról, a
Bizottság azonnal hatályon kívül helyezi a jogi aktust.

23. Ha a Bizottság sürg sségi eljárás keretében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusról értesíti az Európai
Parlamentet és a Tanácsot, megindokolja a sürg sségi eljárás alkalmazását.

VII. Kihirdetés a Hivatalos Lapban

24. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat csak a kifogás emelésére megállapított id tartam leteltét követ en lehet
kihirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában, a 19. pontban foglalt eset kivételével. A sürg sségi
eljárás keretében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat haladéktalanul ki kell hirdetni.

25. Az EUMSZ 297. cikkének sérelme nélkül szintén az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában kell kihirdetni
azokat a határozatokat, amelyeket az Európai Parlament vagy a Tanács hoz a felhatalmazás visszavonása, a sürg s
ségi eljárással elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás, vagy a felhatalmazás hallgatólagos
meghosszabbodása elleni kifogás tárgyában. A felhatalmazás visszavonásáról szóló határozat az  Európai Unió Hiva
talos Lapjában való kihirdetését követ  napon lép hatályba.

26. A Bizottság szintén kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában a sürg sségi eljárás keretében elfogadott, felhatal
mazáson alapuló jogi aktusok hatályon kívül helyezésér l szóló határozatokat.

VIII. Kölcsönös információcsere, különösen visszavonás esetén

27. Az Európai Parlament és a Tanács tájékoztatják egymást és a Bizottságot, amikor az alap-jogiaktusban rögzített
feltételek szerint jogaikat gyakorolják.

28. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács olyan eljárást indít, amely a felhatalmazás visszavonását eredmé
nyezheti, legkés bb egy hónappal a visszavonásról szóló határozat meghozatala el tt értesíti err l a másik két
intézményt.

HUL 123/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.5.12.
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Függelék

Szövegminták

Preambulumbekezdés

A [cél] érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió m ködésér l szóló szerz dés 290. cikkének
megfelel en jogi aktusokat fogadjon el a [tartalom és alkalmazási kör]-ra/-re vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a
Bizottság az el készít  munkája során megfelel  konzultációkat folytasson, többek között szakért i szinten, és hogy e
konzultációkra a jogalkotás min ségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfele
l en kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok el készítésében való egyenl  részvétel biztosítása érdekében az
Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakért ivel egyidej leg kap kézhez minden dokumentumot, és szakért ik
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok el készítésével foglalkozó szakért i csoport
jainak ülésein.

A felhatalmazást tartalmazó cikk(ek)

A Bizottság [felhatalmazást kap arra, hogy az [A.] cikknek megfelel en felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon
el/az [A.] cikknek megfelel en felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el] a [tartalom és alkalmazási kör]-ra/-re
vonatkozóan.

Sürg sségi eljárás alkalmazása esetén a következ  kiegészít  bekezdést kell beilleszteni:

Ha [tartalom és alkalmazási kör] esetén rendkívül sürg s okból szükséges, a [B.] cikkben el írt eljárás alkalmazandó az e
cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

[A]. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlá
sának feltételeit ez a cikk határozza meg.

[id beli hatály]

1. lehet ség:

(2) A Bizottságnak a … cikk[ek]ben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása
határozatlan id re szól …-tól/-t l [az alap jogalkotási aktus hatálybalépésének id pontja vagy a társjogalkotók által megálla
pított bármely más id pont] kezd d  hatállyal.

2. lehet ség:

(2) A Bizottságnak a … cikk[ek]ben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása
… éves id tartamra szól …-tól/-t l [az alap jogalkotási aktus hatálybalépésének id pontja vagy a társjogalkotók által
megállapított bármely más id pont] kezd d  hatállyal. A Bizottság legkés bb kilenc hónappal az… éves id tartam
letelte el tt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival
megegyez  id tartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkés bb
három hónappal minden egyes id tartam letelte el tt.

3. lehet ség:

(2) A Bizottság … cikk[ek]ben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása … éves
id tartamra szól …-tól/-t l [az alap jogalkotási aktus hatálybalépésének id pontja vagy a társjogalkotók által megállapított
bármely más id pont] kezd d  hatállyal.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a[z] … cikk[ek]ben említett felhatalmazást. A vissza
vonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az  Európai Unió Hivatalos
Lapjában való kihirdetését követ  napon, vagy a benne megjelölt kés bbi id pontban lép hatályba. A határozat nem
érinti a már hatályban lév , felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása el tt a Bizottság a jogalkotás min ségének javításáról szóló, 2016.
április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelel en konzultál az egyes tagállamok által kijelölt
szakért kkel.
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B2_Intézményközi megállapodás a jogalkotás minőségének javításáról

- 62 - 



(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követ en haladéktalanul és egyidej leg értesíti arról az
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A[z] … cikk[ek] értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követ  [két hónapon] belül sem az Európai Parlament,
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett id tartam lejártát megel z en mind az Európai
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az id tartam [két hónap]-pal meghosszabbodik.

Sürg sségi eljárás alkalmazása esetén a következ  kiegészít  cikket kell beilleszteni:

[B.] cikk

Sürg sségi eljárás

(1) Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók
mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelel en nem emel ellenük kifogást. A
felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni
a sürg sségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács az [A.] cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelel en kifogást emelhet a
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról
szóló határozatról való értesítést követ en haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó, felhatalmazáson
alapuló jogi aktust.

HUL 123/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.5.12.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG 1995. ÁPRILIS 19-I
HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT VIZSGÁLATI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁT

SZABÁLYOZÓ RÉSZLETES RENDELKEZÉSEKRŐL1

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság,

tekintettel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak 20b
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak 193. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-Közösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak
107b cikkére,

mivel az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes
rendelkezéseket az Európai Közösségeket létrehozó Szerződésekben megállapított
rendelkezések kellő figyelembevételével kell megállapítani;

mivel az ideiglenes vizsgálóbizottságoknak rendelkezniük kell a feladataik ellátásához
szükséges eszközökkel; mivel ehhez elengedhetetlen, hogy a tagállamok és az Európai
Közösségek intézményei és szervei megtegyenek minden szükséges intézkedést e feladatok
elvégzésének megkönnyítése érdekében;

mivel az ideiglenes vizsgálóbizottságok eljárásainak titkosságát és bizalmasságát védelemben
kell részesíteni;

mivel a három érintett intézmény egyikének kérelmére az Európai Parlament vizsgálati jogának
gyakorlását szabályozó részletes rendelkezések a jelenlegi európai parlamenti ciklus lezárását
követően a tapasztalatok fényében felülvizsgálhatók,

KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes rendelkezéseket az
ESZAK Szerződés 20b, az EK-Szerződés 193. és az Euratom Szerződés 107b cikkének
megfelelően e Határozattal állapítják meg.

2. cikk

1. Az 1. cikkben említett Szerződésekben megállapított feltételekre és korlátozásokra is
figyelemmel feladatainak ellátása során az Európai Parlament a képviselők egynegyedének
kérelmére ideiglenes vizsgálóbizottságot állíthat fel a közösségi jog állítólagos megsértése
vagy az Európai Közösségek intézménye vagy szerve, egy tagállam közigazgatása vagy a
közösségi jog által annak alkalmazására felhatalmazott személyek által a közösségi jog
alkalmazása során elkövetett állítólagos hivatali visszásságok kivizsgálása céljából.

1HL L 113., 1995.5.19. 1. o.
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Az ideiglenes vizsgálóbizottságok összetételét és eljárási szabályait az Európai Parlament
határozza meg.

Az ideiglenes vizsgálóbizottságot felállító határozatot, amely meghatározza a bizottság célját
és a jelentés benyújtásának határidejét, kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2. Az ideiglenes vizsgálóbizottság feladatait a Szerződések által az Európai Közösségek
intézményeire és szerveire ruházott hatásköröknek megfelelően látja el.

Az ideiglenes vizsgálóbizottság tagjai, illetve bármely más személy, aki hivatali feladatai
ellátása során olyan tények, információk, ismeretek, dokumentumok vagy tárgyak birtokában
jutott, amelyeket a tagállamok vagy egy közösségi intézmény által elfogadott rendelkezések
szerint titkosan kell kezelni, még feladataik megszűnését követően is kötelesek ezeket
illetéktelen személyek és a nyilvánosság előtt titokban tartani.

A meghallgatások és a tanúvallomások nyilvánosak. A vizsgálóbizottság tagjai egynegyedének
kérelmére, illetve a közösségi vagy a nemzeti hatóság kérelmére, illetve amennyiben az
ideiglenes vizsgálóbizottság titkos információkat vizsgál, az eljárásokat zárt ülésen folytatják
le. A tanúknak és a szakértőknek jogukban áll zárt ülésen tanúvallomást vagy nyilatkozatot
tenni.

3. Ideiglenes vizsgálóbizottság nemzeti vagy közösségi bíróság előtt folyamatban levő
ügyeket a bírósági eljárás lezárásáig nem vizsgálhat.

A Bizottság az (1) bekezdés szerinti kihirdetés időpontjától vagy a közösségi jog tagállam általi
megsértéséről az ideiglenes vizsgálóbizottságnál tett bejelentésnek a Bizottsággal történő
közlésétől számított két hónapos határidőn belül értesítheti az Európai Parlamentet arról, hogy
az ideiglenes vizsgálóbizottság által kivizsgálandó ügy a Bizottság előtt folyó, a pert megelőző
eljárás tárgya; ilyen esetekben az ideiglenes vizsgálóbizottság valamennyi szükséges
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Bizottság számára a Szerződések által ráruházott
hatáskör teljes körű gyakorlását lehetővé tegye.

4. Az ideiglenes vizsgálóbizottság a jelentésének a felállításakor megállapított határidőn
belüli benyújtásakor vagy legkésőbb a felállítását követő tizenkét hónapot meg nem haladó
határidő lejártakor, de legkésőbb a parlamenti ciklus végén mindenképpen megszűnik.

Indokolt határozat alapján az Európai Parlament a tizenkét hónapos határidőt két alkalommal
három hónappal meghosszabbíthatja. Az ilyen határozatot kihirdetik az Európai Unió
Hivatalos Lapjában.

5. Ideiglenes vizsgálóbizottság nem állítható fel vagy alakítható meg újra olyan ügyek
tekintetében, amelyekben ideiglenes vizsgálóbizottság már végzett vizsgálatot, ha a vizsgálati
jelentés benyújtását vagy a megbízatás befejezését követően legalább tizenkét hónap nem telt
el, kivéve, ha új tények merültek fel.

3. cikk

1. Az ideiglenes vizsgálóbizottság a közösségi jog alkalmazása során elkövetett
állítólagos jogsértések vagy hivatali visszásságok megállapításához szükséges vizsgálatokat az
alábbi feltételek szerint végzi.
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2. Az ideiglenes vizsgálóbizottság felkérheti az Európai Közösségek egy intézményét
vagy szervét, illetve egy tagállam kormányát egy tagjának az eljárásban történő részvételre
való kijelölésére.

3. Az ideiglenes vizsgálóbizottság indokolt kérelmére az érintett tagállam és az Európai
Közösségek intézményei vagy szervei kijelölik az ideiglenes vizsgálóbizottság előtti
megjelenésre felhatalmazott tisztviselőt vagy alkalmazottat, kivéve, ha nemzeti vagy közösségi
jogszabályokból eredő titoktartási, vagy köz-, illetve nemzetbiztonsági okok nem teszik
lehetővé.

A kérdéses tisztviselő vagy alkalmazott kormánya vagy intézménye nevében és annak
utasításai alapján szólal fel. A tisztviselőt vagy alkalmazottat továbbra is kötik a rá vonatkozó
szabályok.

4. A tagállamok hatóságai, valamint az Európai Közösségek intézményei vagy szervei az
ideiglenes vizsgálóbizottság kérelmére vagy saját kezdeményezésre az ideiglenes
vizsgálóbizottság rendelkezésére bocsátják a feladatai ellátásához szükséges dokumentumokat,
kivéve, ha nemzeti vagy közösségi jogszabályokból vagy szabályokból eredő titoktartási vagy
köz-, illetve nemzetbiztonsági okok ezt nem teszik lehetővé.

5. A (3) és a (4) bekezdés nem sérti a tagállamok bármely más, a tisztviselők megjelenését
és dokumentumok továbbítását tiltó rendelkezését.

A titoktartási vagy köz-, illetve nemzetbiztonsági okokból vagy az első albekezdésben említett
rendelkezésekből felmerülő akadályról az Európai Parlamentet az érintett tagállam kormánya
vagy az intézmény nevében eljárásra felhatalmazott képviselő értesíti.

6. Az Európai Közösségek intézményei és szervei az érintett tagállam előzetes
tájékoztatása nélkül nem bocsátanak az ideiglenes vizsgálóbizottság rendelkezésére a
tagállamból származó dokumentumokat.

Az Európai Közösségek intézményei és szervei az érintett tagállam előzetes hozzájárulása
nélkül nem továbbítanak az ideiglenes vizsgálóbizottságnak az (5) bekezdés hatálya alá tartozó
dokumentumokat.

7. A (3), (4) és az (5) bekezdés a közösségi jog által annak végrehajtására felhatalmazott
természetes vagy jogi személyekre alkalmazandó.

8. Feladatai ellátásához szükséges mértékben, az ideiglenes vizsgálóbizottság bármely
más személyt is a bizottság előtti tanúskodásra hívhat fel. Az ideiglenes vizsgálóbizottság
tájékoztatja a vizsgálat során megnevezett bármely személyt, akire nézve a megnevezés
hátrányos lehet; az ideiglenes vizsgálóbizottság az ilyen személyt kérelmére meghallgatja.

4. cikk

1. Az ideiglenes vizsgálóbizottság által megszerzett információ kizárólag a bizottság
feladatainak végrehajtására használható fel. Az információ nem hozható nyilvánosságra
amennyiben titkos, vagy bizalmas jellegű anyagokat tartalmaz, illetve amennyiben
személyeket nevez meg.

Az ideiglenes vizsgálóbizottságok eljárásai titkosságának és bizalmasságának biztosításához
szükséges igazgatási intézkedéseket és eljárási szabályokat az Európai Parlament fogadja el.
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2. Az ideiglenes vizsgálóbizottság jelentését az Európai Parlamentnek nyújtja be, amely
az (1) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel a jelentés nyilvánosságra hozataláról határozhat.

3. Az Európai Parlament az ideiglenes vizsgálóbizottság jelentése alapján elfogadott
bármely ajánlást továbbíthat az Európai Közösségek intézményei vagy szervei, illetve a
tagállamok részére. Ezen ajánlásokból az Európai Közösségek intézményei vagy szervei,
illetve a tagállamok levonják az általuk megfelelőnek tartott következtetést.

5. cikk

A tagállamok nemzeti hatóságainak címzett, e határozat alkalmazását célzó minden közlés a
tagállamoknak az Európai Unió mellé akkreditált állandó képviseletén keresztül történik.

6. cikk

A fenti szabályok az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérelmére az Európai
Parlament folyó ciklusa lezárását követően a tapasztalatok fényében felülvizsgálhatók.

7. cikk

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT 1999. NOVEMBER 18-I HATÁROZATA A CSALÁS, A
KORRUPCIÓ ÉS A KÖZÖSSÉG ÉRDEKEIT SÉRTŐ JOGELLENES TEVÉKENYSÉGEK
ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BELSŐ VIZSGÁLATOK FELTÉTELEIRŐL

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen 199. cikkére,

tekintettel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésre, és különösen 25. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen 112.
cikkére,

tekintettel eljárási szabályzatára, és különösen 186. cikke c)1 pontjára,

mivel:

Az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2, és az Európai Csaláselleni Hivatal
(OLAF) által végzett vizsgálatokról szóló 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet3 úgy
rendelkezik, hogy a Hivatal feladata a közigazgatási vizsgálatok kezdeményezése és
lefolytatása az EK-Szerződés vagy az Euratom-Szerződés által vagy az az alapján létesített
intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belül;

Az Európai Csaláselleni Hivatalnak a Bizottság által megállapított feladatköre a pénzügyi
érdekek védelmén túl magában foglalja a Hivatal valamennyi ahhoz szükséges tevékenységét,
hogy a Közösség érdekeit védelemben részesítsék a közigazgatási vagy büntetőeljárás alapjául
szolgáló szabályellenes magatartással szemben;

A csalás elleni küzdelem körét és hatékonyságát a közigazgatási vizsgálatok területén
rendelkezésre álló szakértelem kihasználásával kell erősíteni;

A közigazgatási autonómia alapján valamennyi intézménynek, szervnek, valamint hivatalnak
és ügynökségnek a Hivatalt kell megbíznia a belső igazgatási vizsgálatok lefolytatásával,
amelyek célja, hogy fény derüljön az olyan szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos súlyos
esetekre, amelyek a Közösség tisztviselői és alkalmazottai kötelezettségmulasztásának
minősülhetnek, a Európai Közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az egyéb
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat)
11. cikke és a 12. cikkének második és harmadik albekezdése, valamint 13., 14., 16. cikke és
17. cikkének első albekezdése értelmében, amelyek e Közösségek érdekeivel ellentétesek és
fegyelmi, vagy adott esetben büntetőeljárást vonnak maguk után, vagy súlyos hivatali
kötelességmulasztást eredményeznek, ahogy arra a személyzeti szabályzat 22. cikke utal, vagy
a személyzeti szabályzat hatálya alá nem tartozó európai parlamenti képviselők vagy
alkalmazottak hasonló kötelességszegéséhez vezetnek;

1A cikk jelenleg törölve.

2HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

3HL L 136., 1999.5.31., 8. o.
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Az ilyen vizsgálatot az Európai Közösségeket létrehozó Szerződések vonatkozó
rendelkezéseinek, különösen a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyvnek, az
ezeket végrehajtó szövegeknek és a személyzeti szabályzatnak megfelelően kell lefolytatni;

Az ilyen vizsgálatot a Közösségek valamennyi intézményében, szervében, hivatalában és
ügynökségében azonos feltételek mellett kell lefolytatni, anélkül, hogy a Hivatal e megbízatása
az intézmények, szervek, valamint hivatalok és ügynökségek feladatkörét érintené, és az
érintett személyek jogi védelmét bármely módon csorbítaná;

A személyzeti szabályzat módosításáig, a belső vizsgálatok zavartalan lebonyolítása céljából,
meg kell határozni az intézmények és szervek tagjainak, a hivatalok és ügynökségek
igazgatóinak és az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek tisztviselőinek és
alkalmazottainak együttműködésére vonatkozó gyakorlati intézkedéseket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Hivatallal történő együttműködés kötelessége

A főtitkár, a szolgálatok, és az Európai Parlament bármely tisztviselője vagy alkalmazottja
köteles a Hivatal munkatársaival mindenben együttműködni, és minden szükséges segítséget
megadni a vizsgálathoz. E cél érdekében a Hivatal munkatársai rendelkezésére bocsátanak
minden hasznos információt és magyarázatot.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződések vonatkozó rendelkezéseinek, különösen a
kiváltságokról és menteségekről szóló jegyzőkönyvnek, és az azok végrehajtásáról rendelkező
szövegeknek a sérelme nélkül, a képviselők teljes mértékben együttműködnek a Hivatallal.

2. cikk

Az információszolgáltatás kötelessége

Az Európai Parlament bármely tisztviselője vagy alkalmazottja, akinek olyan bizonyítékok
jutnak a tudomására, amelyből csalás, korrupció vagy a Közösségek érdekeit sértő bármely
más jogellenes tevékenység fennállását lehet vélelmezni, vagy olyan szakmai kötelességek
teljesítésével kapcsolatos súlyos esetek fennállását, amelyek, a Közösségek tisztviselőinek és
alkalmazottainak vagy a személyzeti szabályzat hatálya alá nem tartozó alkalmazottaknak
fegyelmi, illetve adott esetben büntetőeljárást eredményező kötelezettségmulasztásnak
minősülhetnek, haladéktalanul bejelenti ezt a szolgálatvezetőjének vagy a főigazgatójának,
illetve amennyiben célravezetőnek tartja, a főtitkárának vagy a személyzeti szabályzat hatálya
alá nem tartozó tisztviselő, alkalmazott vagy személyzet esetében közvetlenül a Hivatalnak,
illetve a képviselők számára előírt hasonló kötelezettségek elmulasztása esetén az Európai
Parlament elnökének.

Az Európai Parlament elnöke, főtitkára, főigazgatói és a szolgálatok vezetői haladéktalanul
továbbítanak a Hivatalnak minden tudomásukra jutott bizonyítékot, amelyekből az első
bekezdésben említett szabálytalanságok fennállása vélelmezhető.

Az első és a második bekezdésben említett információk továbbítása nem vezethet ahhoz, hogy
az Európai Parlament tisztviselői, illetve alkalmazottai méltánytalan vagy megkülönböztető
bánásmódban részesüljenek.
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Az első bekezdésben említett tények tudomására jutása esetén a képviselő értesíti a Parlament
elnökét, illetve amennyiben azt célravezetőnek tartja, közvetlenül a Hivatalt.

E cikk, a jogszabályban vagy az Európai Parlament eljárási szabályzatában megállapított
titoktartási követelmények sérelme nélkül alkalmazandó.

3. cikk

Támogatás a biztonsági hivataltól

A Hivatal igazgatójának kérésére, az Európai Parlament biztonsági irodája támogatást nyújt a
Hivatalnak a vizsgálat gyakorlati lefolytatásában.

4. cikk

Mentelmi jog és a vallomás megtagadásának joga

A képviselők parlamenti mentelmi jogát és a vallomás megtagadásának jogát szabályozó
cikkek változatlanok maradnak.

5. cikk

Az érdekelt fél értesítése

Ha felmerül egy képviselő, tisztviselő vagy alkalmazott lehetséges érintettsége, az érintett felet
sürgősen tájékoztatják, feltéve, hogy ez a vizsgálatot nem veszélyezteti. A vizsgálat lezárását
követően az Európai Parlament képviselőjéről, tisztviselőjéről vagy alkalmazottjára név szerint
utaló következtetés nem vonható le, amennyiben az érintett félnek nem volt lehetősége
véleményét kifejteni az őt érintő valamennyi tényről.

Olyan esetekben, amelyeknél a vizsgálat teljes titoktartást és nemzeti igazságügyi szerv
hatáskörébe tartozó vizsgálati eljárást tesz szükségessé, azt a kötelezettséget, mely szerint a
képviselőnek, tisztviselőnek illetve alkalmazottnak véleménynyilvánításra lehetőséget kell
kapnia, képviselő esetében az elnök, tisztviselő vagy alkalmazott esetében a főtitkár
hozzájárulásával, későbbre lehet halasztani.

6. cikk

A vizsgálat további intézkedés nélküli lezárásáról szóló tájékoztatás

Ha egy belső vizsgálatot követően az Európai Parlament képviselője, tisztviselője vagy
alkalmazottja elleni vád egyetlen eleme sem bizonyul megalapozottnak, az őt érintő belső
vizsgálatot a Hivatal igazgatójának határozatával további intézkedés nélkül lezárják. A Hivatal
igazgatója az érintett felet írásban tájékoztatja.

7. cikk

A mentelmi jog felfüggesztése

Az Európai Parlament tisztviselőjére vagy alkalmazottjára vonatkozó, nemzeti rendőrségtől
vagy igazságügyi szervtől érkező bírósági eljárásra vonatkozó mentelmi jogának
felfüggesztésére irányuló bármely olyan kérelmet, amely csalás, korrupció vagy egyéb
jogellenes tevékenység esetleges lehetőségét veti fel, véleményezésre a Hivatal igazgatójához
továbbítják. Ha a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem európai parlamenti
képviselőre vonatkozik, értesítik a Hivatalt.
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8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Parlament által történő elfogadás napján lép hatályba.
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II

(Nem jogalkotási aktusok)

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Intézményközi megállapodás az Európai Parlament és az Európai Központi Bank között az egységes
felügyeleti mechanizmus keretében az Európai Központi Bankra ruházott feladatok végrehajtásával

kapcsolatos demokratikus elszámoltatás és felügyelet gyakorlásának szabályairól

(2013/694/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK,

— tekintettel az Európai Unióról szóló szerz désre,

— tekintettel az Európai Unió m ködésér l szóló szerz désre és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére,

— tekintettel a Parlament eljárási szabályzatára és különösen annak 127. cikke (1) bekezdésére,

— tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos
külön feladatokkal történ  megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 20. cikke (8) és (9) bekezdésére,

— tekintettel az Európai Parlament elnökének és az Európai Központi Bank elnökének az 1024/2013/EU rendelet
elfogadásáról tartott parlamenti szavazáskor tett közös nyilatkozatára,

A. mivel az 1024/2013/EU rendelet a hitelintézetek biztonságához és hatékony és eredményes m ködéséhez, valamint az
Unión és az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vev  tagállamokon belül a pénzügyi rendszer stabilitásához
való hozzájárulás céljából a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó szakpolitikákkal kapcsolatos külön
feladatokkal ruházza fel az Európai Központi Bankot (EKB);

B. mivel az 1024/2013/EU rendelet 9. cikke megállapítja, hogy az említett rendelet által az EKB-ra ruházott felügyeleti
feladatok végrehajtása tekintetében az EKB-t kell illetékes hatóságnak tekinteni;

C. mivel a felügyeleti feladatokkal való felruházás jelent s felel sséget ró az EKB-ra az Unión belüli pénzügyi stabilitás
el mozdítása és felügyeleti hatásköreinek a leghatékonyabb és leginkább arányos módon történ  gyakorlása tekinte
tében;

D. mivel felügyeleti hatáskörök uniós szintre történ  átruházását minden esetben megfelel  elszámoltathatósági követel
ményekkel kell ellensúlyozni; az 1024/2013/EU rendelet 20. cikke értelmében az EKB ezért e rendelet végrehajtását
illet en elszámoltatható az Európai Parlament és a Tanács, mint az uniós polgárokat és a tagállamokat képvisel ,
demokratikusan legitimált intézmények felé;

E. mivel az 1024/2013/EU rendelet 20. cikkének (9) bekezdése kimondja, hogy az EKB-nak lojálisan kell együtt
m ködnie az Európai Parlament vizsgálatai során, az Európai Unió m ködésér l szóló szerz désben (EUMSZ) foglalt
aknak megfelel en;

F. mivel az 1024/2013/EU rendelet 20. cikkének (8) bekezdése kimondja, hogy az EKB felügyeleti testülete elnökének
kérésre zárt ajtók mögötti bizalmas, szóbeli megbeszéléseket kell tartania az Európai Parlament illetékes bizottságának
elnökével és alelnökével az EKB felügyeleti feladatairól, amennyiben ezek a megbeszélések szükségesek ahhoz, hogy az
Európai Parlament gyakorolhassa az EUMSZ-ben foglalt hatásköreit; mivel ugyanezen cikk értelmében e megbeszélé
seket oly módon kell megszervezni, hogy biztosított legyen az EKB-ra, mint illetékes hatóságra a vonatkozó uniós jog
alapján kirótt titoktartási kötelezettségeknek megfelel  teljes titoktartás;

HU2013.11.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 320/1

(1) HL L 287., 2013.10.29., 63. o.
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G. mivel az EUMSZ 15. cikkének (1) bekezdése el írja, hogy az uniós intézmények munkájukat a lehet  legnagyobb
nyitottság mellett végzik; mivel azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén egy EKB-dokumentum bizalmasnak
tekintend , az EKB 2004/258/EK (EKB/2004/3) határozata (1) tartalmazza; mivel e határozat értelmében bármely
uniós polgár vagy valamely tagállamban lakóhellyel, illetve bejegyzett székhellyel rendelkez  bármely természetes
vagy jogi személy jogosult hozzáférni az EKB dokumentumaihoz a határozatban meghatározott feltételek mellett
és korlátok között; mivel a határozat szerint az EKB-nak el kell utasítania a nyilvánosságra hozatalt, amennyiben az
ellentétes lenne bizonyos meghatározott köz- vagy magánérdekekkel;

H. mivel a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala fel l az EKB nem
dönthet szabadon, tekintve, hogy arra kizárólag a Parlamentre és az EKB-ra egyaránt vonatkozó uniós jog által szabott
feltételek mellett és korlátok között van lehet ség; mivel a központi bankok európai rendszere és az Európai Központi
Bank Alapokmánya (a KBER Alapokmánya) 37.2. cikke szerint a titoktartási kötelezettséget el író uniós jogszabályok
hatálya alá tartozó adatokhoz hozzáféréssel rendelkez  személyek szintén az ilyen uniós jogszabályok hatálya alá
tartoznak;

I. mivel az 1024/2013/EU rendelet (55) preambulumbekezdése kimondja, hogy a Parlament felé teljesítend  jelentés
tételi kötelezettségnek a megfelel  szakmai titoktartási el írások szerint kell eleget tenni; mivel az említett rendelet
(74) preambulumbekezdése és 27. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felügyeleti testület tagjaira, az
irányítóbizottságra, valamint az EKB azon személyzetére és a részt vev  tagállamok által kirendelt azon személyzetre,
akik felügyeleti feladatokat látnak el a KBER Alapokmányának 37. cikkében és a megfelel  uniós jogi aktusokban
el írt szakmai titoktartási kötelezettségek vonatkoznak; mivel az EUMSZ 339. cikke és a KBER Alapokmányának
37. cikke úgy rendelkezik, hogy az EKB és a nemzeti központi bankok vezet  szerveinek tagjait és személyzetét
szakmai titoktartási kötelezettség köti;

J. mivel a KBER Alapokmánya 10. cikkének (4) bekezdésével összhangban az EKB Kormányzótanácsa üléseinek esemé
nyei bizalmasnak min sülnek;

K. mivel az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az EKB-nak az említett rendeletben rá
ruházott feladatok elvégzése céljából alkalmaznia kell a teljes vonatkozó uniós joganyagot, és amennyiben a vonat
kozó uniós joganyag irányelvekb l áll, az ezen irányelvet átültet  nemzeti jogszabályokat;

L. mivel – a jelenlegi jogszabály esetleges módosításáig vagy ilyen vonatkozású jogszabály jöv beli elfogadásáig – a
bizalmasan kezelend nek min sített információk kezelésére vonatkozó uniós jogi rendelkezések, különösen a
2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 53–62. cikke szigorú szakmai titoktartási kötelezettséget ír
el  az illetékes hatóságoknak és azok személyzetének a hitelintézetek felügyeletével összefüggésben; mivel az illetékes
hatóságok valamennyi jelenlegi vagy korábbi munkatársát köti a szakmai titoktartási kötelezettség; mivel a hivatali
kötelezettségeik teljesítése során e személyek tudomására jutó bizalmas információ csak olyan összefoglaló vagy
összesített formában hozható nyilvánosságra, amelyb l az egyes hitelintézeteket nem lehet azonosítani, a büntet jog
hatálya alá tartozó esetek sérelme nélkül;

M. mivel az 1024/2013/EU rendelet 27. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a rendeletben rá ruházott feladatok
ellátása céljából az EKB jogosult arra, hogy a vonatkozó uniós jogban megállapított korlátok között és feltételek
szerint információt cseréljen nemzeti vagy európai hatóságokkal és szervekkel, amennyiben a vonatkozó uniós jog
lehet vé teszi az illetékes nemzeti hatóságok számára információk ezen szervezetekkel való megosztását, illetve
amennyiben a vonatkozó uniós jog értelmében a tagállamok rendelkezhetnek az ilyen közzétételr l;

N. mivel a felügyeleti információkkal kapcsolatos szakmai titoktartási kötelezettség megsértésének megfelel  szankciókat
kell maga után vonnia; mivel a Parlamentnek megfelel  keretet kell létrehoznia a titoktartási kötelezettségnek a
képvisel k vagy a személyzete által történ  megsértése valamennyi esetének nyomon követésére;

O. mivel az EKB felügyeleti feladatok végrehajtásában részt vev  személyzetének és a monetáris szakpolitikai feladatok
végrehajtásában részt vev  személyzetének szervezeti elkülönítését oly módon kell megoldani, hogy biztosított legyen
az 1024/2013/EU rendelettel való teljes összhang;

P. mivel ez a megállapodás nem terjed ki a monetáris politikával vagy az EKB egyéb olyan feladataival kapcsolatos
bizalmas információk cseréjére, amelyek nem részei az 1024/2013/EU rendelet keretében az EKB-ra ruházott felada
toknak;

Q. mivel ez a megállapodás nem sérti a nemzeti illetékes hatóságok nemzeti jog szerinti elszámoltathatóságát a nemzeti
parlamentek felé;

HUL 320/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.11.30.

(1) Az Európai Központi Bank 2004. március 4-i 2004/258/EK határozata az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános
hozzáférésr l (EKB/2004/3) (HL L 80., 2004.3.18., 42. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésr l és a
hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletér l, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a
2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezésér l (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).
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R. mivel ez a megállapodás nem érinti az egységes felügyeleti mechanizmusnak a Tanács, a Bizottság vagy a nemzeti
parlamentek felé fennálló elszámolási és jelentéstételi kötelezettségét;

A KÖVETKEZ KBEN ÁLLAPODNAK MEG:

I. ELSZÁMOLTATHATÓSÁG, AZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ
HOZZÁFÉRÉS, TITOKTARTÁS

1. Jelentések

— Az EKB évente jelentést nyújt be az Európai Parla
mentnek az 1024/2013/EU rendeletben rá ruházott
feladatok végrehajtásáról (éves jelentés). Az éves jelentést
az EKB felügyeleti testületének elnöke nyilvános
meghallgatás keretében terjeszti a Parlament elé. Az
éves jelentés tervezetét az Unió valamelyik hivatalos
nyelvén a meghallgatást megel z en négy munkanappal
bizalmasan a Parlament rendelkezésére kell bocsátani.
Az éves jelentést kés bb az Unió összes többi hivatalos
nyelvére lefordítva is elérhet vé kell tenni. Az éves
jelentés többek között a következ ket tartalmazza:

i. a felügyeleti feladatok végrehajtása;

ii. feladatok megosztása a nemzeti felügyeleti hatósá
gokkal;

iii. együttm ködés más illetékes nemzeti vagy uniós
hatóságokkal;

iv. monetáris politikai és felügyeleti funkciók elkülöní
tése;

v. a felügyeleti struktúra és a létszámterv alakulása,
ideértve a kiküldött nemzeti szakért k létszámát
és nemzeti összetételét;

vi. a magatartási kódex végrehajtása;

vii. a felügyeleti díjak kiszámításának módja és azok
összege;

viii. a felügyeleti feladatokra szánt költségvetés;

ix. az 1024/2013/EU rendelet 23. cikke szerinti jelen
tések terén szerzett tapasztalatok (jogsértések
bejelentése).

— Az 1024/2013/EU rendelet 33. cikkének (2) bekezdé
sében említett kezdeti id szakban az EKB negyedéven
ként jelentést nyújt be a Parlamentnek a rendelet
operatív végrehajtásának el rehaladásáról, amely többek
között a következ kre terjed ki:

i. a munka bels  el készítése, megszervezése és
megtervezése;

ii. a monetáris szakpolitikai és a felügyeleti feladatok
elkülönítésére vonatkozó követelménynek való
megfelelés érdekében tett konkrét intézkedések;

iii. együttm ködés más illetékes nemzeti vagy uniós
hatóságokkal;

iv. a felügyeleti feladatok el készítése során az EKB által
észlelt akadályok;

v. bárminem , aggodalomra okot adó fejlemény vagy a
magatartási kódex változásai.

— Az EKB az éves jelentést közzéteszi az egységes felügye
leti mechanizmus honlapján. Az EKB „információs e-
mail forróvonala” kib vül a kifejezetten az egységes
felügyeleti mechanizmussal kapcsolatos kérdések kezelé
sére, és az EKB az e-mailen kapott visszajelzésekb l egy
„GYIK” rovatot hoz létre az egységes felügyeleti mecha
nizmus honlapján.

2. Meghallgatások és bizalmas szóbeli megbeszélések

— Az EKB felügyeleti testületének elnöke a Parlament ille
tékes bizottságának kérésére részt vesz a felügyeleti
feladatok végrehajtásáról szóló rendes nyilvános
meghallgatásokon. A Parlament illetékes bizottsága és
az EKB közös megegyezéssel meghatároz két következ
évi id pontot, amikor ilyen meghallgatásra kerül sor. A
megállapodás szerinti id pontok módosítása írásban
kérelmezhet .

— A Parlament illetékes bizottsága a felügyeleti kérdésekkel
kapcsolatban további eseti eszmecseréket is kérhet a
felügyeleti testület elnökét l.

— Amennyiben a Parlamentnek az EUMSZ-ben és az uniós
jogban rögzített hatásköre gyakorlásához szükséges, ille
tékes bizottságának elnöke indokolással ellátott írásos
kérelemben külön bizalmas ülések megtartását kérheti
a felügyeleti testület elnökét l. Az ilyen ülésekre a felek
által közösen meghatározott id pontban kerül sor.

— A külön bizalmas ülések valamennyi résztvev jét a
felügyeleti testület tagjaira és az EKB felügyeleti személy
zetére vonatkozókkal egyenérték  titoktartási kötelezett
ségek kötik.

— A felügyeleti testület elnökének vagy a Parlament ille
tékes bizottsága elnökének indokolással ellátott kérésére,

HU2013.11.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 320/3
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és amennyiben err l a felek kölcsönösen megállapod
nak, a rendes meghallgatásokon, az eseti eszmecse
réken és a bizalmas üléseken részt vehetnek az EKB
felügyeleti testületbe delegált képvisel i vagy a felügyeleti
személyzet vezet  beosztású tagjai (f igazgatók vagy
helyetteseik).

— Az uniós intézményekre az EUMSZ szerint vonatkozó
nyitottság elve alkalmazandó az egységes felügyeleti
mechanizmusra is. A külön bizalmas üléseken zajló
megbeszélések a nyitottság elve alapján folynak, és
céljuk a felmerült helyzet részletes elemzése. Sor kerül
továbbá a felügyeleti feladatok végrehajtására vonatkozó
bizalmas információk cseréjére az uniós jog által szabott
határok között. A nyilvánosságra hozatalt jogi rendelke
zésekben rögzített titoktartási szabályok korlátozhatják.

— A Parlament és az EKB által alkalmazott személyek nem
hozhatnak nyilvánosságra az 1024/2013/EU rende
letben az EKB-ra ruházott feladatokkal kapcsolatos tevé
kenységük során szerzett információkat, még akkor sem,
ha e tevékenységek közben befejez dtek, vagy ha a
szóban forgó személyek id közben távoztak az említett
intézmények alkalmazásából.

— A rendes meghallgatások, eseti eszmecserék és
bizalmas ülések az EFM tevékenységének és m ködé
sének valamennyi, az 1024/2013/EU rendeletben szabá
lyozott aspektusára kiterjedhetnek.

— A bizalmas ülésekr l sem jegyz könyv, sem másfajta
felvétel nem készül. Ezekkel kapcsolatban nem adnak
ki sajtóközleményt sem a nyomtatott, sem másfajta
médiának. A bizalmas megbeszélések minden egyes
résztvev je minden alkalommal nyilatkozatot ír alá
arról, hogy a megbeszéléseken elhangzottakat semmi
lyen harmadik személynek nem szivárogtatja ki.

— A bizalmas üléseken kizárólag a felügyeleti testület
elnöke, valamint a Parlament illetékes bizottságának
elnöke és alelnöke vehet részt. A felügyeleti testület
elnökét és a Parlament illetékes bizottságának elnökét
és alelnökét elkísérheti az EKB, illetve a Parlament titkár
sága személyzetének két-két tagja.

3. Kérdések megválaszolása

— Az EKB írásban válaszol a Parlament által írásban hozzá
intézett kérdésekre. E kérdések a Parlament illetékes
bizottságának elnökén keresztül jutnak el a felügyeleti
testület elnökéhez. A kérdéseket a lehet  leghamarabb,
de minden esetben legalább az EKB-nek való megküldé
sükt l számított öt héten belül meg kell válaszolni.

— Mind az EKB, mind a Parlament elkülönítik honlapjuk
egy meghatározott részét a fent említett kérdések és
válaszok közzétételére.

4. Információkhoz való hozzáférés

— Az EKB a felügyeleti testület intézkedéseir l legalább egy
olyan átfogó és közérthet  összefoglalót bocsát a Parla
ment illetékes bizottságának rendelkezésére, amely rávi
lágít a megbeszélések tartalmára, és tartalmazza a hatá
rozatok magyarázatokkal ellátott jegyzékét. Amennyiben
a Kormányzótanács az 1024/2013/EU rendelet
26. cikkének (8) bekezdésével összhangban kifogást
emel a felügyeleti testület valamely határozattervezete
ellen, az EKB elnöke a jelen megállapodásban említett
titoktartási kötelezettségekkel összhangban tájékoztatja a
Parlament illetékes bizottságának elnökét a kifogás indo
kairól.

— Egy hitelintézet felszámolása esetén az adott hitelinté
zetre vonatkozó, nem bizalmas jelleg  információk nyil
vánosságra hozatalára utólagosan kerül sor, amikor az
adott információk közlésére vonatkozó, a titoktartási
kötelezettségekb l ered  esetleges korlátozások már
nem alkalmazandók.

— A felügyeleti díjakat és a kiszámításuk módjára vonat
kozó magyarázatot az EKB honlapján közzé kell tenni.

— Az EKB a honlapján tájékoztatást tesz közzé felügyeleti
gyakorlatairól.

5. Az EKB min sített adatainak és dokumentumainak
védelme

— A Parlament meghozza az EKB információi vagy doku
mentumai bizalmasságának mértéke szerint szükséges
óvintézkedéseket, és ezekr l tájékoztatja az EKB-t. A
nyilvánosságra hozott információk vagy dokumentumok
minden esetben csak a rendeltetésüknek megfelel
célokra használhatók fel.

— A Parlament minden további személy vagy intézmény
részére történ  adatközléshez kikéri az EKB beleegyezé
sét, és a két intézmény együttm ködik minden olyan
bírósági, közigazgatási vagy más eljárásban, amely az
ilyen információkhoz vagy dokumentumokhoz való
hozzáférésre irányul. Az EKB kérheti a Parlamentet,
hogy a közölt információk vagy dokumentumok összes
sége vagy bizonyos kategóriái esetében tartson fenn
listát azokról a személyekr l, akik hozzáféréssel rendel
keznek ezen információkhoz vagy dokumentumokhoz.

II. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK

— Az EKB meghatározza és közzé teszi a felügyeleti
testület elnökének kiválasztására alkalmazandó kritériu
mokat, ideértve a megkívánt készségek egyensúlyát, a
pénzügyi intézmények és piacok ismeretét, valamint a
pénzügyi és makroprudenciális felügyelet terén szerzett
tapasztalatot is. E kritériumok megállapításakor az EKB a
legmagasabb szakmai követelmények teljesülésére törek
szik, és figyelembe veszi az Unió egésze érdekeinek
védelmét és a felügyeleti testület összetétele sokszín
sége biztosításának szükségességét.

HUL 320/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.11.30.
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— Az EKB Kormányzótanácsa az elnök kiválasztása
céljából az általa alkalmazni kívánt „nyílt kiválasztási
eljárás” részleteir l két héttel az álláshirdetés közzétételét
megel z en tájékoztatást nyújt a Parlament illetékes
bizottságának, kitérve a kiválasztási kritériumokra és a
meghatározott munkakör leírására.

— Az EKB Kormányzótanácsa tájékoztatja a Parlament ille
tékes bizottságát az elnöki posztra pályázók csoport
jának összetételér l (pályázatok száma, szakmai kész
ségek jelenléte, nemek aránya, állampolgársági arányok
stb.), valamint a pályázók körére vonatkozóan a
legalább két jelöltet tartalmazó el válogatott lista felállí
tása céljából az EKB által a posztra javasolt személy
meghatározása érdekében alkalmazott sz rési módsze
rekr l.

— Az EKB megküldi a Parlament illetékes bizottságának a
felügyeleti testület elnöki posztjára pályázó jelöltek
el válogatott listáját. Az EKB ezt az el válogatott listát
legalább három héttel az elnöki kinevezésre vonatkozó
javaslatának benyújtása el tt rendelkezésre bocsátja.

— A Parlament illetékes bizottsága e tájékoztatás beérkezé
sét l számított egy héten belül kérdéseket terjeszthet az
EKB elé a kiválasztási kritériumokra és a jelöltek el vá
logatott listájára vonatkozóan. Az EKB ezekre a kérdé
sekre két héten belül írásban válaszol.

— A jóváhagyási eljárás az alábbi lépéseket foglalja magá
ban:

— Az EKB eljuttatja az elnöki és alelnöki posztra vonat
kozó javaslatát a Parlamentnek az azt alátámasztó
írásbeli magyarázatával együtt.

— A felügyeleti testület javasolt elnökének és alelnö
kének nyilvános meghallgatására a Parlament ille
tékes bizottságában kerül sor.

— A Parlament az illetékes bizottsága ülésén és a
plenáris ülésen tartott szavazással határoz az EKB
által javasolt elnök- és alelnökjelölt jóváhagyásáról.
A Parlament rendes körülmények között – naptá
rának figyelembevételével – törekszik e határozatnak
a javaslattételt l számított hat héten belül történ
meghozatalára.

— Amennyiben az elnök személyére vonatkozó javaslatot
nem hagyják jóvá, az EKB eldöntheti, hogy azon jelöltek
csoportjából állít új jelöltet, akik eredetileg pályáztak a
posztra, vagy újraindítja a kiválasztási folyamatot,
ideértve egy új álláshirdetés kidolgozását és közzétételét.

— Az EKB az elnök vagy az alelnök hivatalból történ
elmozdítására vonatkozó javaslatát – magyarázattal
ellátva – a Parlament elé terjeszti.

— A jóváhagyási eljárás az alábbiakat foglalja magában:

— a Parlament illetékes bizottsága szavaz az állásfogla
lás-tervezetr l; és

— a plenáris ülés szavaz az adott állásfoglalás jóváha
gyásáról vagy elutasításáról.

— Amennyiben a Parlament vagy a Tanács arról tájékoz
tatja az EKB-t, hogy megítélése szerint teljesülnek a
felügyeleti testület elnökének vagy alelnökének elmozdí
tására vonatkozó, az 1024/2013/EU rendelet
26. cikkének (4) bekezdése szerinti feltételek, az EKB
négy héten belül írásban kifejti ezzel kapcsolatos észre
vételeit.

III. VIZSGÁLATOK

— Amennyiben a Parlament az EUMSZ 226. cikkével és a
95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi
és bizottsági határozat (1) értelmében vizsgálóbizottságot
állít fel, az EKB az uniós joggal összhangban és a lojális
együttm ködés szellemében segíti a vizsgálóbizottságot
feladatainak végrehajtásában.

— A vizsgálóbizottság EKB által támogatott minden tevé
kenysége a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozat
hatálya alá tartozik.

— Az EKB az 1024/2013/EU rendelet 20. cikkének (9)
bekezdésében említett valamennyi parlamenti vizs
gálatban lojálisan együttm ködik a vizsgálóbizottságokra
alkalmazandókkal azonos keretek között, és ugyanazon
bizalmas adatokra vonatkozó védelem mellett, amelyet a
jelen megállapodás a bizalmas szóbeli ülések tekinte
tében el ír (I.2.).

— A vizsgálatok keretében a Parlamentnek átadott infor
mációk valamennyi címzettjét a felügyeleti testület
tagjaira és az EKB felügyeleti személyzetére vonatko
zókkal egyenérték  titoktartási kötelezettségek kötik, és
a Parlament és az EKB megállapodnak az ilyen informá
ciók védelmének biztosítása érdekében alkalmazandó
intézkedésekr l.

— Amennyiben a 2004/258/EK határozatban elismert köz-
vagy magánérdek védelme szükségessé teszi a titoktartás
fenntartását, a Parlament gondoskodik e védelem fenn
tartásáról, és nem hozza nyilvánosságra az ilyen infor
mációk tartalmát.

HU2013.11.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 320/5

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1995. április 19-i
95/167/EK, Euratom, ESZAK határozata az Európai Parlament vizs
gálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekr l (HL
L 78., 1995.4.6., 1. o.).

B5_Intézményközi megállapodás az egységes felügyeleti mechanizmus keretében az EKB-ra ruházott feladatok végrehajtásával kapcsolatos
 demokratikus elszámoltatásról és felügyeletről

- 77 - 



— Az Unió intézményeire és szerveire vonatkozó, a
95/167/EK, Euratom, ESZAK határozatban foglalt
jogok és kötelezettségek az EKB-ra is értelemszer en
alkalmazandók.

— Amennyiben a 95/167/EK, Euratom, ESZAK határozatot
más jogi aktus váltja fel, illetve azt módosítják, az az e
megállapodás III. részének újratárgyalását eredményezi. E
megállapodás – csakúgy, mint a 95/167/EK, Euratom,
ESZAK határozatnak az e megállapodás aláírása
id pontjában hatályos változata – mindaddig érvényben
marad, amíg az érintett részek tekintetében új megálla
podás nem születik.

IV. MAGATARTÁSI KÓDEX

— Az 1024/2013/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdé
sében hivatkozott magatartási kódex elfogadását megel
z en az EKB tájékoztatja a Parlament illetékes bizott
ságát a tervezett kódex f bb elemeir l.

— A Parlament illetékes bizottságának írásbeli kérésére az
EKB írásban tájékoztatja a Parlamentet a magatartási
kódex alkalmazásáról. Az EKB továbbá tájékoztatja a
Parlamentet a magatartási kódex aktualizálásának szük
ségességér l.

— A magatartási kódex foglalkozik az összeférhetetlenség
kérdésével, és biztosítja a felügyeleti és a monetáris poli
tikai funkciók elkülönítésére vonatkozó szabályok tisz
teletben tartását.

V. AKTUSOK ELFOGADÁSA AZ EKB ÁLTAL

— Az EKB megfelel en tájékoztatja a Parlament illetékes
bizottságát az EKB azon rendeletek, határozatok, irány
mutatások és ajánlások (aktusok) elfogadására vonatko
zóan létrehozott eljárásairól (beleértve az ütemezést is),
amelyekr l az 1024/2013/EU rendelettel összhangban
nyilvános konzultációt kell folytatni.

— Az EKB különösen tájékoztatja a Parlament illetékes
bizottságát az aktusok és szakpolitikai ajánlások kidol
gozása során általa általában használt alapelvekr l,
mutatótípusokról és információkról, az átláthatóság és
a politikák következetessége fokozása céljából.

— Az EKB a nyilvános konzultációs eljárás megkezdése
el tt megküldi a Parlament illetékes bizottságának az
aktusok tervezetét. Amennyiben a Parlament észrevéte
leket tesz az aktusokkal kapcsolatban, az ilyen észrevé
telekr l informális eszmecserékre kerülhet sor az EKB-
val. Az ilyen informális eszmecserékre az EKB által az
1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értel
mében folytatott nyilvános konzultációkkal párhuza
mosan kerül sor.

— Amennyiben az EKB elfogad egy aktust, azt meg kell
küldenie a Parlament illetékes bizottságának. Az EKB
továbbá rendszeresen írásban tájékoztatja a Parlamentet
az elfogadott aktusok aktualizálásának szükségességér l.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. E megállapodás gyakorlati végrehajtását a két intézmény
háromévente értékeli.

2. A megállapodás az 1024/2013/EU rendelet hatálybalépé
sének id pontjában vagy a megállapodás aláírását követ
napon lép hatályba, amelyik a kés bbi.

3. Az információk titkosságával kapcsolatos kötelezettségek
a megállapodás megsz nését követ en is kötik mindkét
intézményt.

4. Ezt a megállapodást az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki
kell hirdetni.

Kelt Frankfurt am Mainban és Brüsszelben, 2013. november
6-án.

az Európai Parlament
részér l

az elnök
M. SCHULZ

az Európai Központi Bank
részér l

az elnök
M. DRAGHI

HUL 320/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.11.30.
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A rendes jogalkotási eljárás keretében folytatott tárgyalások magatartási kódexe1

1. Bevezetés

Ez a magatartási kódex a Parlamenten belül útmutatást ad a rendes jogalkotási eljárás keretében
folytatott tárgyalások lebonyolításának mikéntjére vonatkozóan, a rendes jogalkotási eljárás
valamennyi szakaszára – többek között a harmadik olvasatra is – kiterjedően, és azt az eljárási
szabályzat 69b–69f. cikkével együtt kell értelmezni.

A magatartási kódex kiegészíti a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i
intézményközi megállapodásnak2 a jogalkotási folyamat átláthatóságára és koordinációjára vonatkozó
releváns rendelkezéseit, valamint az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló, a
Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2007. június 13-án elfogadott közös nyilatkozatot3.

2. Általános alapelvek és a tárgyalások előkészítése

A Parlamenten belül és a nyilvánosság számára is megbízható, követhető és nyitott döntéshozatali
folyamat biztosítása érdekében a rendes jogalkotási eljárás keretében folytatott intézményközi
tárgyalásoknak az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az eredményesség elvein kell alapulniuk.

Általános szabályként a Parlamentnek a rendes jogalkotási eljárás szakaszaiban rendelkezésre álló
összes lehetőséget ki kell használnia. A tárgyalások megkezdésére, és elsősorban az első olvasatban
történő megállapodás elérésére irányuló döntés mérlegelése az egyes dossziék egyedi jellemzőinek
figyelembevételével, eseti alapon történik.

A Tanáccsal folytatandó tárgyalások megkezdésére irányuló javaslatot az előadónak kell beterjesztenie
a teljes bizottság elé, amely az eljárási szabályzat vonatkozó cikkével összhangban hozza meg
határozatát. A megbízatást a következők képezik: a bizottság jogalkotási jelentése vagy a plenáris
ülésen elfogadott módosítások az első olvasatbeli tárgyalások esetében, a Parlament első olvasatbeli
álláspontja a korai második vagy a második olvasatbeli tárgyalások esetében, illetve a Parlament
második olvasatbeli álláspontja a harmadik olvasatbeli tárgyalások esetében.

A Parlamentet a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokról tájékoztatni kell, és ezeket a Parlament
megvizsgálja. A jogalkotási folyamat során a lehető legnagyobb fokú átláthatóság elérésének érdekében
a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke rendszeresen, rendszeres és kellő időben nyújtott
információkkal tájékoztatja az Elnökök Értekezletét a tárgyalások megkezdéséről szóló valamennyi
bizottsági határozatról és a rendes jogalkotási eljárás keretébe tartozó dossziék előrehaladásáról. A
tárgyalások során elért bármely megállapodás a Parlament általi elfogadásig ideiglenesnek tekintendő.

Az első, a korai második és a második olvasatbeli tárgyalások esetében a tárgyalások lefolytatásáért
felelős fő szerv az illetékes bizottság, amelyet a 69f. cikkel összhangban a tárgyalócsoport képvisel. A
harmadik olvasatban a Parlamentet az egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége képviseli, amelynek
elnöki tisztét az egyeztetésért felelős egyik alelnök tölti be. A tárgyalások során a politikai egyensúlyt
tiszteletben kell tartani és mindegyik képviselőcsoport – legalább munkatársi szinten – képviseltetheti
magát.

Ez a magatartási kódex értelemszerűen alkalmazandó a társbizottsági eljárásról szóló 54. cikkben vagy
a közös bizottsági eljárásról szóló 55. cikkben foglalt feltételek teljesülése esetén, különösen a

1 Jóváhagyta az Elnökök Értekezlete 2017. szeptember 28-án.
2 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
3 HL C 145., 2007.6.30., 5. o.
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tárgyalócsoport összetételét és a tárgyalások lebonyolítását illetően. Az érintett bizottságok elnökeinek
előzetesen meg kell állapodniuk az intézményközi tárgyalások során való együttműködésük módjáról.

3. A tárgyalások lebonyolítása és a megállapodás véglegesítése

Főszabályként és az átláthatóság fokozása érdekében a Parlament ‒ a többi intézménnyel szorosan
együttműködve ‒ biztosítja a nyilvánosság megfelelő tájékoztatásához szükséges eszközöket a
jogalkotási ciklus során, a jogalkotási folyamat nyomon követhetőségének megkönnyítése érdekében.
Ez magában foglalja a jogalkotási eljárások sikeres lezárultáról szóló közös bejelentést, többek között
közös sajtótájékoztatókon vagy más, megfelelőnek ítélt módon.

A háromoldalú egyeztetések tárgyalásai egy közös, az intézmények egymás módosításaira vonatkozó
álláspontját tükröző dokumentum (rendszerint egy sokhasábos dokumentum) alapján folynak, amely
tartalmazza azokat a kompromisszumos szövegeket is, amelyekről ideiglenesen megállapodtak. Ez a
közös dokumentum az intézmények között megosztott dokumentum, és a háromoldalú egyeztetés
céljából köröztetett bármely változatát főszabály szerint a társjogalkotóknak jóvá kell hagynia. A
tárgyalócsoport elnöke és az előadó valamennyi háromoldalú egyeztetést követően jelentést tesz az
illetékes bizottságnak vagy azok koordinátorainak a tárgyalások előrehaladásáról.

Amennyiben a Tanáccsal ideiglenes megállapodás születik, a tárgyalócsoport elnöke és az előadó teljes
körűen tájékoztatja az illetékes bizottságot a tárgyalások eredményéről, amelyet közzé kell tenni. Az
illetékes bizottság megfontolás céljából megkapja az ideiglenes megállapodás szövegét, olyan
formában, amely egyértelműen feltünteti a jogalkotási aktus tervezetében eszközölt változtatásokat. Az
illetékes bizottság a 69f. cikkel összhangban dönt.

A tárgyalások során elért ideiglenes megállapodást írásban, hivatalos levél útján erősítik meg. Az első
és a második olvasatban született megállapodások esetén a Coreper elnöke az illetékes bizottság
elnökének írásban erősíti meg az ideiglenes megállapodást, míg korai második olvasatban született
megállapodás esetén az illetékes bizottság elnöke tájékoztatja a Tanácsot arról, hogy javasolni fogja a
plenáris ülésnek, hogy a Parlament második olvasata során a Tanács ideiglenes megállapodás
szövegének megfelelő első olvasatbeli álláspontja módosítások nélkül kerüljön elfogadásra.1

Az ideiglenes megállapodás bizottsági jóváhagyása és a parlamenti szavazás között elegendő időt kell
hagyni arra, hogy a képviselőcsoportok végleges álláspontjukat elkészíthessék.

Az ideiglenes megállapodás a 193. cikknek megfelelően jogász-nyelvészi véglegesítés tárgyát képezi.
Az ideiglenes megállapodásban változtatni kizárólag a Parlament és a Tanács megfelelő szintű,
kifejezett megállapodása alapján lehet.

4. A tárgyalócsoportnak nyújtott segítség

Ahhoz, hogy munkáját megfelelően tudja végezni, valamennyi szükséges erőforrást a
tárgyalócsoport rendelkezésére kell bocsátani. Munkáját az illetékes bizottság titkársága által
koordinált „adminisztratív projektcsapat” segíti, amely magában foglalja legalább a Jogalkotási
Ügyek Osztálya, a Jogi Szolgálat, a Jogalkotási Igazgatóság, a Parlament Sajtószolgálata,
valamint – esetenkénti döntés alapján – más releváns szolgálatok munkatársait. A
képviselőcsoportok tanácsadóit meghívják a háromoldalú egyeztetéseket előkészítő és az
azokat nyomon követő ülésekre. Az egyeztetőbizottságba delegált parlamenti küldöttségnek
nyújtott adminisztratív támogatást a Jogalkotási Ügyek Osztálya koordinálja.

1 Lásd az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló közös nyilatkozat 18. pontját.
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II

(Közlemények)

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

EURÓPAI PARLAMENT
TANÁCS

EURÓPAI BIZOTTSÁG

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS

(2013. december 2.)

az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemr l, a költségvetési
ügyekben való együttm ködésr l és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról

(2013/C 373/01)

AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS AZ
EURÓPAI BIZOTTSÁG,

a továbbiakban: az intézmények,

A KÖVETKEZ KBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. Ezen, az Európai Unió m ködésér l szóló szerz dés
(EUMSZ) 295. cikkével összhangban elfogadott megálla
podás célja a költségvetési fegyelem gyakorlati megvalósí
tása, az éves költségvetési eljárásnak és az intézmények
költségvetési ügyekben való együttm ködésének a javítása,
valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás bizto
sítása.

2. E megállapodás alkalmazásában a költségvetési fegyelem
minden kiadásra vonatkozik. Ameddig e megállapodás
hatályban marad, kötelez  érvény  minden intézményre
nézve.

3. E megállapodás nem érinti az intézményeknek a Szerz dé
sekben, az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletben (1)
(a továbbiakban: a többéves pénzügyi keretr l szóló rende
let), valamint a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti
és tanácsi rendeletben (2) (a továbbiakban: a költségvetési
rendelet) meghatározott költségvetési hatáskörét.

4. E megállapodás módosításához valamennyi intézmény
közös megegyezése szükséges.

5. E megállapodás három részb l áll:

— Az I. rész a többéves pénzügyi keretre vonatkozó kiegé
szít  rendelkezéseket, valamint a többéves pénzügyi
keretben nem szerepl  speciális eszközökre vonatkozó
rendelkezéseket tartalmaz.

— A II. rész a költségvetési eljárás során folytatott intéz
ményközi együttm ködésre vonatkozik.

— A III. rész az uniós forrásokkal való hatékony és ered
ményes gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket tartal
maz.

6. E megállapodás 2013. december 23-án lép hatályba, és az
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költ
ségvetési fegyelemr l és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról
és eredményességér l szóló, 2006. május 17-i intézmény
közi megállapodás (3) helyébe lép.

I. RÉSZ

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ÉS A SPECIÁLIS
ESZKÖZÖK

A. A többéves pénzügyi keretre vonatkozó rendelke
zések

7. Az Unió általános költségvetésében nem szerepl  intézke
désekre és az uniós saját források különböz  kategóriáinak

HU2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 373/1

(1) A Tanács 2013. december 20-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a
2014–2020 közötti id szakra vonatkozó többéves pénzügyi keretr l
(HL L 347., 2013.12.20., 884 o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU,
Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó
pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezésér l (HL L 298, 2012.10.26., 1. o.). (3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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el relátható alakulására vonatkozó információt tájékoztatás
képpen különálló táblázatok tartalmazzák. Ezt az informá
ciót a költségvetési tervezet kísér dokumentumaival együtt
évente aktualizálni kell.

8. Az intézmények – a hatékony és eredményes pénzgazdál
kodás érdekében – a költségvetési eljárás során és a költ
ségvetés elfogadásakor a lehet  legnagyobb mértékben
biztosítják, hogy elegend  mozgástér álljon rendelkezésre
a többéves pénzügyi keret egyes fejezeteinek fels  határai
alatt, kivéve a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió”
alfejezet tekintetében.

A 2020 utáni kifizetési el irányzatokra vonatkozó el rejelzések
aktualizálása

9. 2017-ben a Bizottság aktualizálja a 2020 utáni kifizetési
el irányzatokra vonatkozó el rejelzéseket. Ezen aktualizálás
során figyelembe vesz minden releváns információt,
ideértve a költségvetés kötelezettségvállalási és kifizetési
el irányzatainak tényleges végrehajtását, valamint a végre
hajtásra vonatkozó el rejelzéseket is. Figyelembe veszi
továbbá azon szabályokat is, amelyek a kifizetési el irány
zatoknak a kötelezettségvállalási el irányzatokhoz viszonyí
tott megfelel  alakulását hivatottak biztosítani, valamint az
Unió bruttó nemzeti jövedelmére vonatkozó növekedési
el rejelzéseket is.

B. A többéves pénzügyi keretben nem szerepl  speci
ális eszközökhöz kapcsolódó rendelkezések

Sürg sségisegély-tartalék

10. Amennyiben a Bizottság szükségesnek ítéli a sürg sségi
segély-tartalék igénybevételét, javaslatot terjeszt az Európai
Parlament és a Tanács elé a tartalékból a megfelel  költség
vetési tételbe történ  átcsoportosításra.

Mindazonáltal valamennyi, a tartalékból történ  átcsopor
tosításra vonatkozó bizottsági javaslatot az el irányzatok
átcsoportosítási lehet ségei vizsgálatának kell megel znie.

Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztet  eljárást kell
indítani.

A tartalékból történ  átcsoportosításokat a költségvetési
rendelettel összhangban kell végrehajtani.

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

11. Amennyiben az Európai Unió Szolidaritási Alapja igénybe
vételének az alap-jogiaktusban meghatározott feltételei telje
sülnek, a Bizottság javaslatot tesz annak igénybevételére.
Amennyiben a többletkiadást igényl  fejezeten belül lehe
t ség van az el irányzatok átcsoportosítására, a Bizottság
ezt a költségvetési rendelettel összhangban, a megfelel
költségvetési eszköz révén figyelembe veszi a szükséges
javaslat el terjesztésekor. A Szolidaritási Alap igénybevéte
lére vonatkozó határozatot az Európai Parlament és a
Tanács együttesen hozza meg. A Tanács min sített több
séggel, az Európai Parlament pedig tagjainak többségével és
a leadott szavazatok háromötödével határoz.

Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztet  eljárást kell
indítani.

Rugalmassági eszköz

12. A Bizottság a rugalmassági eszköz igénybevételére azután
tesz javaslatot, hogy megvizsgálta a többletkiadást igényl
fejezeten belül az el irányzatok átcsoportosításának vala
mennyi lehet ségét.

A javaslat meghatározza a finanszírozásra szoruló szükség
leteket és az összeget. A javaslat az adott pénzügyi évre
vonatkozóan a költségvetési eljárás során terjeszthet  el .

A rugalmassági eszköz igénybevételére vonatkozó hatá
rozatot az Európai Parlament és a Tanács együttesen
hozza meg. A Tanács min sített többséggel, az Európai
Parlament pedig tagjainak többségével és a leadott szava
zatok háromötödével határoz.

A megállapodásra az éves költségvetési eljárás keretében
kerül sor.

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap

13. Amennyiben az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
igénybevételének az alap-jogiaktusban meghatározott felté
telei teljesülnek, a Bizottság javaslatot tesz annak igénybe
vételére. A Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevéte
lére vonatkozó határozatot az Európai Parlament és a
Tanács együttesen hozza meg. A Tanács min sített több
séggel, az Európai Parlament pedig tagjainak többségével és
a leadott szavazatok háromötödével határoz.

A Bizottság a Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybe
vételér l szóló határozatra vonatkozó javaslatának el ter
jesztésével egyidej leg javaslatot terjeszt az Európai Parla
ment és a Tanács elé az érintett költségvetési tételbe történ
átcsoportosításra.

Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztet  eljárást kell
indítani.

A Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz kapcsolódó átcso
portosításokat a költségvetési rendelettel összhangban kell
végrehajtani.

Rendkívüli tartalék

14. A rendkívüli tartaléknak – vagy annak egy részének – az
igénybevételére a Bizottság tesz javaslatot azt követ en,
hogy alaposan megvizsgált minden egyéb pénzügyi lehet
séget. Ilyen javaslat csak olyan költségvetés-módosítási
tervezettel vagy éves költségvetési tervezettel kapcsolatban
nyújtható be, amelynek elfogadásához ilyen javaslatra
szükség van. A Bizottság – amennyiben azt vizsgálata alátá
masztja – a rendkívüli tartalék igénybevételére vonatkozó
javaslatához egy jelent s összegnek a meglév  költségvetési
kereten belüli átcsoportosítására vonatkozó javaslatot
csatol.

HUC 373/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20.
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A rendkívüli tartalék igénybevételére vonatkozó határozatot
az Európai Parlament és a Tanács együttesen hozza meg
annak az uniós költségvetés-módosításnak vagy általános
költségvetésnek a jóváhagyásával egyidej leg, amelynek
elfogadását a rendkívüli tartalék megkönnyíteni hivatott.
Az Európai Parlament és a Tanács az EUMSZ 314. cikkében
az Unió általános költségvetésének jóváhagyására vonatko
zóan el írt szavazási szabályokkal összhangban határoz.

II. RÉSZ

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTM KÖDÉS JAVÍTÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYEKBEN

A. Az intézményközi együttm ködési eljárás

15. A költségvetési eljárás során folytatott intézményközi
együttm ködést részletesen a melléklet határozza meg.

Költségvetési átláthatóság

16. A Bizottság az Unió általános költségvetését kísér  éves
jelentést készít, amelyben feltüntet minden olyan nem
bizalmas információt, amely az alábbiakra vonatkozóan
rendelkezésre áll:

— az Unió eszközei és forrásai, ideértve az Uniónak a
Szerz dések által ráruházott hatáskörnek megfelel en
végrehajtott forrásbevonási és hitelezési m veleteib l
származó eszközöket és forrásokat is,

— az Európai Fejlesztési Alap (EFA), az Európai Pénzügyi
Stabilitási Eszköz (EFSF), az Európai Stabilitási Mecha
nizmus (ESM) és más lehetséges jöv beli mechaniz
musok bevételei, kiadásai, eszközei és forrásai, ideértve
a vagyonkezel i alapokat is,

— a tagállamok által meger sített együttm ködés kere
tében viselt költségek, amennyiben azok nem szere
pelnek az Unió általános költségvetésében.

B. Pénzügyi rendelkezések jogalkotási aktusokba fogla
lása

17. Valamennyi, rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott,
többéves programokkal kapcsolatos jogalkotási aktusnak
tartalmaznia kell egy olyan rendelkezést, amelyben a
jogalkotó meghatározza a program pénzügyi keretösszegét.

Az éves költségvetési eljárás során ez az összeg jelenti az
Európai Parlament és a Tanács számára az els dleges refe
renciaösszeget.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a költségve
tési tervezet kidolgozásakor vállalja, hogy ett l az összegt l
az érintett program teljes id tartama alatt legfeljebb 10 %-
kal tér el, kivéve, ha olyan új, objektív és tartós körülmé
nyek merülnek fel, amelyeket kifejezett és pontos indokok
támasztanak alá, figyelembe véve a program végrehajtása
során – különösen értékelések alapján – elért eredményeket.
Az ilyen eltérésb l származó növekedésnek – a többéves

pénzügyi keretr l szóló rendeletben és az e megállapo
dásban említett eszközök igénybevételének sérelme nélkül
– az érintett fejezet fels  határa alatt kell maradnia.

Ez a pont nem vonatkozik a rendes jogalkotási eljárás
keretében elfogadott és a tagállamok szerint el zetesen
felosztott kohéziós el irányzatokra, amelyek tartalmazzák
a program pénzügyi keretösszegét annak teljes id tarta
mára, sem pedig a többéves pénzügyi keretr l szóló
rendelet 16. cikkében említett nagyszabású projektekre.

18. Azok a többéves programokkal kapcsolatos jogalkotási
aktusok, amelyeket nem rendes jogalkotási eljárás keretében
fogadnak el, nem tartalmaznak „szükségesnek tekintett
összeget”.

Amennyiben a Tanács pénzügyi referenciaösszeget kíván a
jogalkotási aktusba foglalni, ezen összeg a jogalkotó szán
déka kifejezésének tekintend , és nem érintheti az Európai
Parlament és a Tanács EUMSZ-ben meghatározott költség
vetési hatáskörét. Erre vonatkozó rendelkezést az ilyen
pénzügyi referenciaösszeget tartalmazó valamennyi jogalko
tási aktusnak tartalmaznia kell.

Ha az érintett pénzügyi referenciaösszeg az Európai Parla
ment, a Tanács és a Bizottság 1975. március 4-i együttes
nyilatkozatában (1) ismertetett egyeztetési eljárás keretében
létrejött megállapodás tárgyát képezi, akkor az e megálla
podás 17. pontja értelmében vett referenciaösszegnek tekin
tend .

C. A halászati megállapodásokkal kapcsolatos kiadások

19. A halászati megállapodásokkal kapcsolatos kiadásokra az
alábbi különös szabályok vonatkoznak:

A Bizottság vállalja, hogy rendszeresen tájékoztatja az
Európai Parlamentet a tárgyalások el készítésér l és mene
tér l, beleértve azok költségvetési vonzatait is.

A halászati megállapodásokra vonatkozó jogalkotási eljárás
során az intézmények vállalják, hogy mindent megtesznek
annak biztosítása érdekében, hogy minden eljárást a lehet
leggyorsabban lefolytassanak.

A költségvetésben az érintett pénzügyi év január 1-je után
hatályba lép  új halászati megállapodásokra vagy halászati
megállapodások megújításaira elkülönített összegeket tarta
lékként kell feltüntetni.

Amennyiben a halászati megállapodásokra vonatkozó
el irányzatok (beleértve a tartalékot is) elégtelennek bizo
nyulnak, a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács
rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyek
egy háromoldalú – lehet leg egyszer sített – egyeztetés
révén tartandó, a helyzet okairól és az elfogadott eljárások
keretében meghozható lehetséges intézkedésekr l szóló
véleménycsere lefolytatásához szükségesek. Amennyiben
szükséges, a Bizottság megfelel  intézkedéseket javasol.

HU2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 373/3

(1) HL C 89., 1975.4.22., 1. o.

C6_Intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról

- 98 - 



A Bizottság minden negyedévben részletesen tájékoztatja az
Európai Parlamentet és a Tanácsot a hatályos halászati
megállapodások végrehajtásáról és az év hátralev  részére
vonatkozó pénzügyi el rejelzésekr l.

20. Az Európai Parlament képvisel i – az Európai Parlament
halászati megállapodások terén fennálló hatásköreinek
figyelembevételével, valamint az Európai Parlament és az
Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegál
lapodás (1) 25. és 26. pontjával összhangban – megfigyel i
státuszban részt vehetnek a nemzetközi halászati megálla
podások megtárgyalása céljából tartott bilaterális és multi
laterális konferenciákon.

21. A halászati megállapodásokra vonatkozó tárgyalásokra
irányadó eljárás sérelme nélkül, az Európai Parlament és a
Tanács kötelezettséget vállal arra, hogy a költségvetési
együttm ködés keretében kell  id ben megállapodásra jut
a halászati megállapodások megfelel  finanszírozásáról.

D. A mez gazdasági válságokra képzett tartalékhoz
kapcsolódó kiadások

22. Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2)
25. cikkében említett, a mez gazdasági válságokra képzett
tartalékhoz tartozó el irányzatokat közvetlenül kell feltün
tetni az Unió általános költségvetésében. A válságkezelési
intézkedésekre rendelkezésre nem bocsátott összegeket
ismételten közvetlen kifizetések céljára kell rendelkezésre
bocsátani.

Azok a válságkezelési intézkedésekhez kapcsolódó kiadá
sok, amelyek október 16. és a pénzügyi év vége között
merülnek fel, a harmadik bekezdésben foglalt követelmé
nyekkel összhangban finanszírozhatók a következ  pénz
ügyi év tartalékából.

Amennyiben a Bizottság a vonatkozó jogalkotási aktusnak
megfelel en szükségesnek ítéli a tartalék igénybevételét,
javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a
tartalékból a Bizottság által szükségesnek ítélt intézkedé
seket finanszírozó költségvetési tételbe történ  átcsoporto
sításra. Valamennyi, e tartalékból történ  átcsoportosításra
vonatkozó bizottsági javaslatot az el irányzatok átcsopor
tosítási lehet ségei vizsgálatának kell megel znie.

A tartalékból való átcsoportosításokat a költségvetési rende
lettel összhangban kell végrehajtani.

Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztet  eljárást kell
indítani.

E. A közös kül- és biztonságpolitika (kkbp) finanszí
rozása

23. A KKBP operatív kiadásainak teljes összegét egyetlen, KKBP
elnevezés  költségvetési alcímben kell feltüntetni. Ezen
összeg az el re jelezhet  tényleges igények fedezésére szol
gál, amelyeket a költségvetési tervezet elkészítésének kere

tében határoznak meg az Unió külügyi és biztonságpolitikai
f képvisel je (a továbbiakban: a f képvisel ) által évente
készített el rejelzések alapján, és az az el re nem látható
eseményekre ésszer  mozgásteret képez. Tartalékra nem
különíthet  el KKBP-forrás.

24. A KKBP-kiadások tekintetében, amelyek az Európai Unióról
szóló szerz dés 41. cikkének megfelel en az Unió általános
költségvetését terhelik, az intézmények az egyeztet bizott
ságban minden évben arra törekednek, hogy a Bizottság
által készített költségvetési tervezet alapján megállapodásra
jussanak az Unió általános költségvetését terhel  operatív
kiadások összegér l és ezen összeg felosztásáról a „KKBP”
költségvetési alcím e pont negyedik bekezdésében javasolt
jogcímcsoportjai között. Megállapodás hiányában az
Európai Parlament és a Tanács az el z  évi költségvetésben
szerepl  összeg, illetve a költségvetési tervezetben javasolt
összeg közül az alacsonyabbat tünteti fel a költségvetésben.

A KKBP operatív kiadásainak teljes összege a KKBP költség
vetési alcímnek a negyedik bekezdésben javasolt jogcímcso
portjai között kerül felosztásra. Minden jogcímcsoport a
következ ket fedezi: már elfogadott eszközök, tervezett,
de még el nem fogadott eszközök, és minden jöv beni –
de nem tervezett – eszköz, amelyeket a Tanács az adott
pénzügyi évben fog elfogadni.

Mivel a költségvetési rendelet értelmében a Bizottság
rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a KKBP költségvetési
alcímen belül önállóan átcsoportosítson el irányzatokat
egyik jogcímcsoportból a másikba, a KKBP-fellépések
gyors végrehajtásához szükséges rugalmasságot ennek
megfelel en biztosítani kell. Amennyiben a pénzügyi év
folyamán a KKBP költségvetési alcím összege nem bizonyul
elégségesnek a szükséges kiadások fedezésére, a Bizottság
javaslatára az Európai Parlament és a Tanács sürg sséggel
megoldást keres, figyelembe véve a többéves pénzügyi
keretr l szóló rendelet 3. cikkét, valamint e megállapodás
10. pontját.

A KKBP költségvetési alcímen belül azok a jogcímcsopor
tok, amelyekben a KKBP-fellépéseket fel kell tüntetni, a
következ k lehetnek:

— a költségvetési rendelet 49. cikke (1) bekezdésének g)
pontjában említett egyes nagyobb missziók,

— válságkezelési m veletek, konfliktusmegel zés, -ren
dezés és stabilizálás, a biztonsági és békefolyamatok
megfigyelése és végrehajtása,

— a fegyverek elterjedésének megakadályozása és lesze
relés,

— sürg sségi intézkedések,

— el készít  és nyomonkövetési intézkedések,

— az Európai Unió különmegbízottjai.

HUC 373/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20.

(1) HL L 304., 2010.11.20., 47. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i

1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról,
irányításáról és nyomon követésér l (HL L 347., 2013.12.20.,
549. o.).
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25. A f képvisel  minden évben konzultációt folytat az
Európai Parlamenttel a szóban forgó év június 15-ig
megküldött, a KKBP f  szempontjait és alapvet  választási
lehet ségeit tartalmazó el retekint  dokumentumról, amely
magában foglalja az Unió általános költségvetése tekinte
tében érvényesül  pénzügyi vonzatokat, az n-1. évben
megkezdett intézkedések értékelését, valamint annak értéke
lését, hogy a KKBP milyen mértékben koordinált az Unió
egyéb küls  pénzügyi eszközeivel és milyen mértékben
egészíti ki azokat. Ezenfelül a f képvisel  az évente
legalább öt alkalommal tartott – legkés bb az egyeztet bi
zottságban meghatározott – közös konzultációs ülések
révén rendszeresen és folyamatosan tájékoztatja az Európai
Parlamentet a KKBP-r l szóló rendes politikai párbeszéd
keretében. Az Európai Parlament és a Tanács határozza
meg, hogy ezeken az üléseken kik vehetnek részt, figye
lembe véve az ülések során kicserélt információk célját és
jellegét.

A Bizottságot meghívást kap az ezeken az üléseken való
részvételre.

Amennyiben a Tanács olyan határozatot fogad el a KKBP
területén, amely kiadásokat von maga után, a f képvisel
haladéktalanul, de legfeljebb a határozat elfogadását követ
öt munkanapon belül megküldi az Európai Parlamentnek a
tervezett költségekr l, különösen az az id tartamra, az
alkalmazott személyi állományra, a helyiségek és más
infrastruktúra használatára, a szállítási eszközökre, a
képzési követelményekre és a biztonsági intézkedésekre
vonatkozó költségekr l szóló becslést (a továbbiakban: a
pénzügyi kimutatás).

A Bizottság negyedévenként tájékoztatja az Európai Parla
mentet és a Tanácsot a KKBP-fellépések végrehajtásáról és a
pénzügyi év hátralév  részére vonatkozó pénzügyi el rejel
zésekr l.

F. Az intézmények bevonása a fejlesztéspolitikai
kérdések és az európai fejlesztési alap tekintetében

26. A Bizottság informális párbeszédet alakít ki az Európai
Parlamenttel fejlesztéspolitikai kérdésekben, azok finanszí
rozási forrásaitól függetlenül. Az Európai Parlament Európai
Fejlesztési Alappal (EFA) kapcsolatos ellen rzését önkéntes
alapon hozzá kell igazítani azokhoz az ellen rzési jogok
hoz, amelyek az Unió általános költségvetése és különösen
a Fejlesztési Együttm ködési Eszköz tekintetében állnak
fenn, az informális párbeszéd keretében meghatározandó
részletes szabályok szerint.

Az Európai Parlament és a Tanács tudomásul veszi, hogy a
Bizottság – többek között a fejlesztéspolitika demokratikus
ellen rzésének javítása céljából – javaslatot kíván tenni arra,
hogy az EFA 2021-t l kezd d en képezze a költségvetés
részét.

G. Az intézményeknek a költségvetési eljárás során az
igazgatási kiadások terén folytatott együttm ködése

27. A többéves pénzügyi keretr l szóló rendelet mellékletében
az 5. fejezetre megállapított fels  határ által elért takarítá
soknak arányosan kell megoszlaniuk az intézmények, illetve
egyéb uniós szervek között, az azok által az igazgatási
költségvetésekben képviselt részarány alapján.

Minden intézmény, szerv és ügynökség el terjeszti az éves
költségvetési eljárás során az els  bekezdésben említett
iránymutatásoknak megfelel , tervezett kiadásokra vonat
kozó becsléseit.

A munkaid  heti 40 órára való növeléséb l fakadó kapaci
tástöbblet ellentételezése céljából az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy személyi állo
mányát a 2013. január 1-jei állománytáblához képest foko
zatosan 5 %-kal leépíti (1). E létszámcsökkentésnek vala
mennyi intézményre, szervre és ügynökségre vonatkoznia
kell, és 2013 és 2017 között hajtandó végre. A létszám
csökkentés az Európai Parlament és a Tanács költségvetési
jogait nem érinti.

III. RÉSZ

AZ UNIÓS FORRÁSOKKAL VALÓ HATÉKONY ÉS ERED
MÉNYES GAZDÁLKODÁS

A. Együttes gazdálkodás

28. A Bizottság biztosítja, hogy az Európai Parlament, a Tanács
és a Számvev szék – kérelmük alapján – a nemzetközi
szervezeteken keresztül elköltött uniós forrásokkal kapcso
latban megkapja az Európai Parlament, a Tanács és a Szám
vev szék EUMSZ szerinti hatáskörei gyakorlásához szük
séges bármely információt és dokumentumot, amelyet a
Bizottság az e szervezetekkel kötött ellen rzési megállapo
dások keretében kapott meg.

Értékel  jelentés

29. A Bizottság az EUMSZ 318. cikkében el írt értékel  jelen
tésében megkülönbözteti az Európa 2020 stratégiára össz
pontosuló bels  szakpolitikákat a küls  szakpolitikáktól, és
több teljesítményre vonatkozó adatra – például teljesítmé
nyellen rzési eredményekre – támaszkodik az Unió pénz
gazdálkodásának az elért eredményeken alapuló értékelése
céljából.

Pénzügyi ütemezés

30. A Bizottság évente két alkalommal, el ször áprilisban vagy
májusban (a költségvetési tervezetet kísér  dokumentu
mokkal együtt), másodszor pedig decemberben vagy janu
árban (az Unió általános költségvetésének elfogadása után)
teljes kör  pénzügyi ütemezést terjeszt el  a többéves pénz
ügyi keret 1. (kivéve a „Gazdasági, társadalmi és területi
kohézió” alfejezetét), 2. (csak a „környezetvédelem” és a
„halászat” tekintetében), 3. és 4. fejezetére. Ez a fejezetek,
szakpolitikai területek és költségvetési tételek szerint
felépül  ütemezés az alábbiakat határozza meg:

a) a hatályos jogszabályok a többéves programok és éves
intézkedések megkülönböztetésével:

— a többéves programok esetében a Bizottságnak fel
kell tüntetnie elfogadásuk módját (rendes vagy
különleges jogalkotási eljárás), id tartamukat, a teljes
pénzügyi referenciaösszeget és az igazgatási kiadá
sokhoz rendelt részt,

HU2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 373/5

(1) A Tanács és a Bizottság a 2013. január 1-jei állománytáblájukhoz
képest a személyi állomány 1 %-os leépítését már végrehajtotta.
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— az éves intézkedések (kísérleti projektek, el készít
intézkedések, ügynökségek) és a Bizottság el joga
inak keretében finanszírozott intézkedések esetében
pedig a Bizottságnak többéves becsléseket kell
benyújtania, valamint meg kell jelölnie a felhatalma
záson alapuló 1268/2012/EU bizottsági rendelet
ben (1) rögzített engedélyezett fels  határok alatt
fennmaradó mozgásteret,

b) függ ben lév  jogalkotási javaslatok: folyamatban lév
bizottsági javaslatok, a legutolsó aktualizálással.

A Bizottságnak meg kell fontolnia a pénzügyi ütemezés és
a saját jogalkotási programja közötti kereszthivatkozások
módját, hogy pontosabb és megbízhatóbb el rejelzéseket
tudjon készíteni. A Bizottságnak minden jogalkotási javaslat
esetében jeleznie kell, hogy az áprilisi vagy a decemberi
program tartalmazza-e azt. Az Európai Parlamentet és a
Tanácsot különösen az alábbiakról kell tájékoztatni:

a) valamennyi már elfogadott új jogalkotási aktus, és vala
mennyi függ ben lév , azonban az áprilisi és a decem
beri programban nem szerepl  jogalkotási aktus (a
hozzájuk tartozó összegekkel együtt);

b) a Bizottság éves jogalkotási munkaprogramjában
szerepl  jogszabályok, annak megjelölésével, hogy az
intézkedések várhatóan pénzügyi hatással járnak-e.

Amennyiben szükséges, a Bizottság jelzi a javasolt új
jogalkotási javaslatok miatt szükségessé váló új ütemezést.

B. Ügynökségek és európai iskolák

31. Új ügynökség létrehozására vonatkozó javaslat el terjesz
tését megel z en a Bizottságnak alapos, teljes és objektív
hatásvizsgálatot kell készítenie, amelyben többek között
figyelembe veszi a személyzet és a kompetenciák kritikus
tömegét, a költséghatékonysági szempontokat, a szubszidi
aritást és az arányosságot, a tagállami és uniós tevékeny
ségekre gyakorolt hatást, valamint az érintett kiadási fejezet
tekintetében érvényesül  költségvetési vonzatokat. Az
Európai Parlament és a Tanács ezen információk alapján
és az ügynökség felállítását szabályozó jogalkotási eljárások
sérelme nélkül a költségvetési együttm ködés keretében
vállalja, hogy kell  id ben megállapodásra jut a javasolt
ügynökség finanszírozásáról.

A következ  eljárási lépések alkalmazandók:

— el ször is, a Bizottság valamennyi, új ügynökség létre
hozására vonatkozó javaslatot minden esetben a javas

lata elfogadását követ  els  háromoldalú egyeztetésen
terjeszt el , valamint benyújtja az ügynökség létreho
zását indítványozó jogi aktus tervezetét kísér  pénzügyi
kimutatást, illetve bemutatja annak a pénzügyi
ütemezés hátralév  részét érint  következményeit,

— másodsorban, a jogalkotási folyamat során a Bizottság
segíti a jogalkotót annak értékelésében, hogy a javasolt
módosítások milyen pénzügyi következményekkel
járnak. E pénzügyi következményeket figyelembe kell
venni a vonatkozó háromoldalú jogalkotási egyeztetések
során,

— harmadrészt, a jogalkotási folyamat befejez dését
megel z en a Bizottság aktualizált pénzügyi kimutatást
terjeszt el , amelyben figyelembe veszi a jogalkotó általi
esetleges módosításokat; e pénzügyi kimutatásnak szere
pelnie kell a végs  háromoldalú jogalkotási egyeztetés
napirendjén, és azt a jogalkotónak hivatalosan jóvá kell
hagynia. Szerepelnie kell továbbá a soron következ
(sürg s esetekben egyszer sített formában zajló) három
oldalú költségvetési egyeztetés napirendjén is annak
érdekében, hogy létrejöjjön a megállapodás a finanszí
rozásról,

— negyedszer, a háromoldalú egyeztetés során elért
megállapodást – a Bizottság által a jogalkotási folyamat
tartalmát illet en kialakított költségvetési értékelés figye
lembevételével – együttes nyilatkozatban kell meger
síteni. E megállapodáshoz az Európai Parlament és a
Tanács – saját eljárási szabályzata szerinti – jóváhagyása
szükséges.

Ugyanez az eljárás alkalmazandó valamely ügynökségre
vonatkozó jogi aktus bármely olyan módosítására, amely
hatással lehet a szóban forgó ügynökség er forrásaira.

Amennyiben az ügynökség feladatai a szóban forgó
ügynökség létrehozásáról szóló jogi aktus módosítása
nélkül lényegesen módosulnak, a Bizottság felülvizsgált
pénzügyi kimutatás révén tájékoztatja az Európai Parla
mentet és a Tanácsot, hogy utóbbiak id ben megállapo
dásra tudjanak jutni az ügynökség finanszírozásáról.

32. A költségvetési eljárásban kell en figyelembe kell venni az
Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának és az
Európai Bizottságnak a decentralizált ügynökségekr l szóló,
2012. július 19-én aláírt együttes nyilatkozatához csatolt
közös megközelítés vonatkozó rendelkezéseit.

HUC 373/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20.

(1) A Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU rendelete az Unió
általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkal
mazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).
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33. Amennyiben az igazgatótanács új Európai Iskola létrehozását tervezi, értelemszer en hasonló eljárást
kell lefolytatni annak az Unió általános költségvetése tekintetében érvényesül  költségvetési vonzatait
illet en.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 9-én.

a Tanács részér l
az elnök

J. BERNATONIS

a Bizottság részér l
J. LEWANDOWSKI

a Bizottság tagja

Kelt Strasbourgban, 2013. december 10-én.

az Európai Parlament részér l
az elnök

M. SCHULZ

HU2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 373/7
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MELLÉKLET

Intézményközi együttm ködés a költségvetési eljárás során

A. rész A költségvetési eljárás menetrendje

1. Az intézmények minden évben kell  id vel a költségvetési eljárás kezdete el tt a jelenlegi gyakorlatot követve
megvalósítható menetrendr l állapodnak meg.

B. rész A költségvetési eljárás prioritásai

2. A költségvetési tervezet Bizottság általi elfogadását megel z en kell  id ben az intézmények háromoldalú egyeztetést
tartanak, ahol megvitatják a következ  pénzügyi év költségvetésének lehetséges prioritásait.

C. rész A költségvetési tervezet elkészítése és a becslések aktualizálása

3. A Bizottság kivételével az intézmények felkérést kapnak, hogy március vége el tt fogadják el költségvetési irány
számaikat.

4. A Bizottság minden évben költségvetési tervezetet terjeszt el , amely ismerteti az Unió tényleges finanszírozási
szükségleteit.

Ebben az alábbiakat veszi figyelembe:

a) a tagállamok által a strukturális alapokkal kapcsolatosan adott el rejelzések,

b) az el irányzatok felhasználásának képessége, törekedve a kötelezettségvállalási és a kifizetési el irányzatok közötti
szigorú kapcsolat biztosítására,

c) új szakpolitikák bevezetésének lehet sége kísérleti projektek, új el készít  intézkedések vagy ezek mindegyike
révén, illetve a záráshoz közeled  többéves intézkedések folytatásának lehet sége, annak megvizsgálását követ en,
hogy lehetséges-e egy, a költségvetési rendelet (az alap-jogiaktus fogalmának meghatározása, az alap-jogiaktus
végrehajtáshoz való szükségessége és a kivételek) értelmében vett alap-jogiaktus elfogadása,

d) annak biztosításának szükségessége, hogy a kiadásokban az el z  évhez képest történt változások összhangban
legyenek a költségvetési fegyelem el írásaival.

5. Az intézmények lehet ség szerint kerülik a jelentéktelen összeg  operatív kiadásokat tartalmazó tételek költségve
tésben való feltüntetését.

6. Az Európai Parlament és a Tanács vállalja továbbá, hogy figyelembe veszi a költségvetés végrehajtási lehet ségeinek
Bizottság általi megítélését, amelyet a Bizottság tervezeteiben és a folyó évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban
közöl.

7. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében, valamint tekintettel arra a hatásra, amelyet a költségvetési
nómenklatúra címeinek és alcímeinek jelent s változtatása vált ki a Bizottság szolgálatai programirányítással kapcso
latos jelentéstételi kötelezettségeire, az Európai Parlament és a Tanács vállalja, hogy az egyeztetés során bármilyen
jelent s változtatást megvitat a Bizottsággal.

8. A lojális és kiegyensúlyozott intézményi együttm ködés érdekében az Európai Parlament és a Tanács kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a költségvetési eljárás során mindvégig, de különösen az egyeztetési id szakban minden szinten
rendszeres és aktív kapcsolatot tartanak egymással tárgyalóik révén. Az Európai Parlament és a Tanács vállalja, hogy
mind formális, mind informális szinten gondoskodik a releváns információk és dokumentumok folytonos, megfelel
id ben történ  kölcsönös cseréjér l, valamint az egyeztetési id szak folyamán a Bizottsággal együttm ködésben
szükség szerint szakmai szint  vagy informális megbeszéléseket is tart. A Bizottság biztosítja az információkhoz
és dokumentumokhoz történ  id beli, egyenl  hozzáférést az Európai Parlament és a Tanács számára.

9. Az egyeztet bizottság összehívásáig a Bizottság szükség esetén az EUMSZ 314. cikkének (2) bekezdésével össz
hangban módosíthatja a költségvetési tervezetet, ideértve a mez gazdasági kiadások becsült értékeit aktualizáló
módosító indítvány útján történ  módosítást is. A Bizottság az aktualizálásról szóló információkat megküldi az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak megfontolásra, amint azok rendelkezésre állnak. A Bizottság – kérelmükre –
kell en alátámasztott magyarázattal látja el az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

D. rész Költségvetési eljárás az egyeztetési eljárás el tt

10. A tanácsi olvasat el tt kell  id ben háromoldalú egyeztetést kell összehívni, hogy lehet vé tegyék az intézmények
számára a költségvetési tervezetr l való véleménycserét.

11. Annak érdekében, hogy a Bizottság kell  id ben fel tudja mérni az Európai Parlament és a Tanács által tervezett, új
el készít  intézkedéseket vagy kísérleti projekteket létrehozó vagy azokat meghosszabbító módosítások végrehajtha
tóságát, az Európai Parlament és a Tanács tájékoztatja a Bizottságot ilyen irányú szándékairól, így az els  megvitatásra
már ezen a háromoldalú egyeztetésen sor kerülhet.

12. Az Európai Parlament plenáris ülésen tartott szavazása el tt háromoldalú egyeztetést lehet összehívni.

HUC 373/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20.
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E. rész Egyeztetési eljárás

13. Amennyiben az Európai Parlament a Tanács álláspontjára vonatkozóan plenáris ülés keretében módosításokat fogad
el, a Tanács elnökének ugyanazon plenáris ülés alkalmával tudomásul kell vennie a két intézmény álláspontja közötti
eltéréseket, és beleegyezését kell adnia ahhoz, hogy az Európai Parlament elnöke haladéktalanul összehívja az
egyeztet bizottságot. Az egyeztet bizottságot összehívó levelet legkés bb annak a parlamenti ülésnek a végét követ
hét els  munkanapján kell megküldeni, amelyen a plenáris szavazás történt, az egyeztetési id szak pedig az ezt
követ  napon kezd dik meg. A 21 napos egyeztetési id szakot az 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendeletnek (1)
megfelel en kell számítani.

14. Amennyiben a Tanács nem ért egyet az Európai Parlament által elfogadott valamennyi módosítással, álláspontját az
egyeztetési id szak alatt tervezett els  ülés id pontja el tt levélben kell meger sítenie. Ebben az esetben az egyez
tet bizottságnak az alábbi pontokban megállapított feltételeknek megfelel en kell eljárnia.

15. Az egyeztet bizottság elnökletét az Európai Parlament és a Tanács képvisel i közösen látják el. Az egyeztet bizott
sági üléseken az ülésnek otthont adó intézmény társelnöke elnököl. Saját eljárási szabályzatával összhangban mindkét
intézmény kijelöli képvisel it az egyes ülésekre, és meghatározza azok tárgyalási mandátumát. Az Európai Parlament
és a Tanács az egyeztet bizottságban azon a megfelel  szinten képviselteti magát, amely mindkét küldöttség számára
lehet vé teszi a saját intézménye nevében történ  politikai vállalásokat, és lehet vé teszi a végs  megállapodás
irányába való tényleges el relépést.

16. Az EUMSZ 314. cikke (5) bekezdésének második albekezdésével összhangban a Bizottság részt vesz az egyeztet
bizottság eljárásában, és megtesz minden szükséges kezdeményezést az Európai Parlament és a Tanács álláspontjának
közelítése érdekében.

17. Az egyeztetési eljárás egésze alatt különböz  képviseleti szinteken tartanak háromoldalú egyeztetéseket, amelyek célja
a nyitott kérdések rendezése és az egyeztet bizottságon belül elérend  megállapodás el készítése.

18. Az egyeztet bizottság üléseire és a háromoldalú egyeztetésekre felváltva az Európai Parlament és a Tanács épületében
kerül sor a létesítmények használatának – ideértve a tolmácsszolgáltatásokat is – egyenl  megosztása érdekében.

19. Az intézmények el re megállapodnak az egyeztet bizottsági ülések és a háromoldalú egyeztetések id pontjában.

20. Az egyeztet bizottság rendelkezésére kell bocsátani a költségvetési eljárás különböz  lépéseit (2) összevet , közös
dokumentumokat (a továbbiakban: a kiindulási dokumentumok). Ezek a dokumentumok tartalmazzák a költségvetési
sorok szerinti számadatokat, a többéves pénzügyi keret fejezeteinek összegeit, illetve azt az egységes szerkezetbe
foglalt dokumentumot, amelyben a technikailag „nyitottnak” tekintett valamennyi költségvetési sorra vonatkozó
számadatok és észrevételek szerepelnek. Az egyeztet bizottság végleges határozatának sérelme nélkül külön doku
mentum sorolja fel valamennyi, technikailag lezártnak tekintett költségvetési sort (3). Ezeket a dokumentumokat a
költségvetési nómenklatúra szerint kell szerkeszteni.

Az egyeztet bizottságnak benyújtott kiindulási dokumentumokhoz más dokumentumokat is csatolni kell, ideértve a
következ ket: a tanácsi álláspont és a parlamenti módosítások végrehajthatóságáról szóló bizottsági levél és a tanácsi
álláspontra vagy a parlamenti módosításokra vonatkozóan más intézményekt l érkez  bármely levél.

21. Annak érdekében, hogy az egyeztetési id szak végére sikerüljön megállapodást elérni, a háromoldalú egyeztetések
során a felek:

— meghatározzák, hogy a megvitatandó költségvetési kérdésekre vonatkozóan folytatott tárgyalások mire terjedjenek
ki;

— jóváhagyják a technikailag lezártnak tekintett költségvetési sorokat, a pénzügyi év teljes költségvetésére vonatkozó
végleges megállapodás függvényében;

— megvitatják az els  francia bekezdés alapján azonosított kérdéseket azzal a céllal, hogy lehet leg olyan megálla
podások szülessenek, amelyeket az egyeztet bizottság majd jóváhagy;

— többek között a többéves pénzügyi keret fejezetei mentén tematikus kérdéseket is megvitatnak.

Minden egyes háromoldalú egyeztetés során vagy közvetlenül azután a felek közösen kidolgozzák a következtetések
vázlatát, és ezzel egyidej leg megállapodnak a következ  ülés napirendjében. E következtetéseket az ülésnek otthont
adó intézmény rögzíti, és azokat 24 óra elteltével – az egyeztet bizottság végleges határozatának sérelme nélkül –
ideiglenesen elfogadottnak kell tekinteni.

22. Az egyeztet bizottság ülésein rendelkezésre kell állnia mind a háromoldalú egyeztetések következtetéseinek, mind
pedig esetleges jóváhagyás céljából egy olyan dokumentumnak, amely tartalmazza azokat a költségvetési sorokat,
amelyekr l a háromoldalú egyeztetések alkalmával ideiglenes megállapodás született.

HU2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 373/9

(1) A Tanács 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom rendelete az id tartamokra, id pontokra és határid kre vonatkozó szabályok
meghatározásáról (HL L 124., 1971.6.8., 1. o.).

(2) Ezek a lépések a következ k: a folyó pénzügyi év költségvetése (beleértve az elfogadott költségvetés-módosításokat); az eredeti
költségvetési tervezet; a Tanács álláspontja a költségvetési tervezetr l; az Európai Parlament módosításai a Tanács álláspontjához és
a Bizottság által benyújtott módosító indítványok (ha azokat még nem hagyta jóvá teljes egészében valamennyi intézmény).

(3) A technikailag lezártnak tekintett költségvetési sor olyan sor, amelyet illet en az Európai Parlament és a Tanács között nincsen
nézetkülönbség, és amely vonatkozásában nem nyújtottak be módosító indítványt.
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23. Az EUMSZ 314. cikkének (5) bekezdésében el írt közös szövegtervezetet az Európai Parlament, illetve a Tanács
titkársága állítja össze, a Bizottság segítségével. E szöveget az egyeztet bizottságban elért megállapodás id pontját
tartalmazó, a két küldöttség elnökei által az Európai Parlament és a Tanács elnökének címzett kísér levél, illetve
annak mellékletei alkotják, amelyek a következ ket foglalják magukban:

— minden költségvetési tételt illet en a költségvetési sor szerinti számadatok és a többéves pénzügyi keret fejeze
teinek összesített számadatai;

— egy egységes szerkezetbe foglalt dokumentum, amely tartalmazza az egyeztetési eljárás során módosított költ
ségvetési sorok számadatait és végleges szövegét;

— a költségvetési tervezethez, illetve a tanácsi állásponthoz képest nem módosított költségvetési sorok jegyzéke.

Az egyeztet bizottság a költségvetésre vonatkozóan is jóváhagyhat következtetéseket és esetleges együttes nyilatko
zatokat.

24. A közös szövegtervezetet (az Európai Parlament szolgálatai) lefordítják az Unió intézményeinek hivatalos nyelveire, és
azt a közös szövegtervezetr l a 23. pontban említett módon létrejött megállapodás id pontját követ  tizennégy
napon belül jóváhagyás céljából meg kell küldeni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A költségvetés a közös szövegtervezet elfogadását követ en jogász-nyelvészi véglegesítés tárgyát képezi majd,
amelynek keretében a közös szövegtervezet mellékleteit összedolgozzák az egyeztetési eljárás során nem módosított
költségvetési sorokkal.

25. Az adott ülésnek (háromoldalú egyeztetés vagy egyeztet bizottsági ülés) otthont adó intézmény biztosítja a tolmá
csolást, az egyeztet bizottsági üléseken valamennyi nyelvre történ , a háromoldalú egyeztetéseken pedig igény
szerinti tolmácsolás révén.

Az ülésnek otthont adó intézmény gondoskodik a munkadokumentumok sokszorosításáról és kiosztásáról.

A három intézmény szolgálatai együttm ködnek a tárgyalások eredményeinek rögzítése során annak érdekében, hogy
véglegesítsék a közös szövegtervezetet.

F. rész Költségvetés-módosítások

Általános elvek

26. Szem el tt tartva, hogy a költségvetés-módosítások gyakran konkrét és néha sürg s ügyekhez kapcsolódnak, az
intézmények megállapodnak a következ  elvekr l annak érdekében, hogy biztosítsák a költségvetés-módosításokra
vonatkozó gyors és zökken mentes döntéshozatali folyamathoz szükséges megfelel  intézményközi együttm ködést,
és egyidej leg lehet ség szerint elkerüljék a költségvetés-módosítások esetében az egyeztet bizottság összehívásának
szükségességét.

27. Az intézmények lehet ség szerint törekednek a költségvetés-módosítások számának korlátozására.

Menetrend

28. A Bizottság az elfogadás végs  id pontjának sérelme nélkül el re tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a
költségvetés-módosítási tervezetek elfogadásának lehetséges id pontjairól.

29. Saját bels  eljárási szabályzatával összhangban az Európai Parlament és a Tanács arra törekszik, hogy a Bizottság
általi elfogadást követ en minél hamarabb megvizsgálja a Bizottság által javasolt költségvetés-módosítási tervezetet.

30. Az eljárás felgyorsítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács biztosítja, hogy munkamenetrendjük a lehet
legnagyobb mértékben össze legyen hangolva, lehet vé téve ezzel az eljárás koherens és konvergens lefolytatását.
Ezért e két intézmény igyekszik a lehet  leghamarabb megállapítani egy el irányzott menetrendet a költségvetés-
módosítás végleges elfogadásához vezet  különböz  szakaszokról.

Az Európai Parlament és a Tanács figyelembe veszi a költségvetés-módosítás relatív sürg sségét, valamint annak
szükségességét, hogy azt kell  id ben jóvá kell hagyniuk ahhoz, hogy az adott pénzügyi év során hatályba lépjen.

Együttm ködés az olvasatok során

31. Az Európai Parlament és a Tanács jóhiszem en együttm ködnek az eljárás egésze során annak érdekében, hogy
amennyire csak lehetséges, el segítsék a költségvetés-módosításoknak az eljárás korai szakaszában történ  elfogadá
sát.

Adott esetben és esetleges véleményeltérés esetén az Európai Parlament vagy a Tanács – a költségvetés-módosításra
vonatkozó végs  álláspontjának kialakítása el tt – vagy a Bizottság – bármely id pontban – javasolhatja egy külön
háromoldalú egyeztetés összehívását az eltérések megvitatása és kompromisszum elérése érdekében.

32. A Bizottság által javasolt és véglegesen még jóvá nem hagyott valamennyi költségvetés-módosítási tervezetet minden
esetben fel kell venni az éves költségvetési eljárás keretében tervezett háromoldalú egyeztetések napirendjére. A
Bizottság el terjeszti a költségvetés-módosítási tervezeteket, az Európai Parlament és a Tanács pedig lehet ség szerint
a háromoldalú egyeztetést megel z en ismerteti az azokkal kapcsolatos álláspontját.

33. Ha a háromoldalú egyeztetés során kompromisszum születik, akkor az Európai Parlament és a Tanács vállalja, hogy
az EUMSZ-szel és saját eljárási szabályzatával összhangban figyelembe veszi az egyeztetés eredményét a költségvetés-
módosítással kapcsolatos tanácskozásai során.

HUC 373/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20.
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Együttm ködés az olvasatokat követ en

34. Ha az Európai Parlament módosítás nélkül jóváhagyja a Tanács álláspontját, a költségvetés-módosítást az EUMSZ-nek
megfelel en el kell fogadni.

35. Ha az Európai Parlament tagjainak többségével módosításokat fogad el, az EUMSZ 314. cikke (4) bekezdésének c)
pontját kell alkalmazni. Az egyeztet bizottság ülése el tt azonban háromoldalú egyeztetést kell összehívni:

— ha a háromoldalú egyeztetés során megállapodás jön létre – és az egyeztetés eredményének az Európai Parlament
és a Tanács általi jóváhagyásának függvényében –, az egyeztetési eljárást az egyeztet bizottság ülése nélkül,
levélváltással kell befejezni.

— ha a háromoldalú egyeztetés során nem jön létre megállapodás, akkor az egyeztet bizottság ülésezik, és a
körülményeknek megfelel en úgy szervezi meg a munkáját, hogy lehet ség szerint az EUMSZ 314. cikkének
(5) bekezdésében megállapított huszonegy napos határid  el tt befejezze a döntéshozatali folyamatot. Az egyez
tet bizottság levélváltással is befejezheti munkáját.

G. rész Fel nem használt kötelezettségvállalási el irányzatok („Reste à liquider” – RAL)

36. Tekintettel arra, hogy biztosítani kell a teljes kifizetési el irányzatoknak a kötelezettségvállalási el irányzatoknak
megfelel  rendezett alakulását annak érdekében, hogy a RAL ne húzódhasson át rendellenes módon egyik évr l a
másikra, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodnak abban, hogy szorosan figyelemmel kísérik a
RAL szintjét, csökkentve ezáltal annak a kockázatát, hogy a kifizetési el irányzatoknak a többéves pénzügyi keret
végén jelentkez  hiánya nehézségeket idézzen el  az uniós programok végrehajtásában.

Annak biztosítása érdekében, hogy az egyes fejezeteken belüli kifizetések szintje és profilja kezelhet  maradjon, a
kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó szabályokat – különösen az automatikus visszavonásra vonatkozó
szabályokat – minden fejezetben szigorúan alkalmazni kell.

Az intézményeknek rendszeres üléseket kell tartaniuk a költségvetési eljárás során, hogy közösen értékeljék az
aktuális helyzetet, valamint a költségvetés folyó, illetve következ  években való végrehajtásával kapcsolatos kilátáso
kat. Erre a megfelel  szinten megtartott, kifejezetten e kérdéseknek szentelt intézményközi megbeszéléseken kerül
sor, amelyeket megel z en a Bizottság alaponkénti és tagállamonkénti bontásban részletes helyzetképpel szolgál a
kifizetések végrehajtásáról, a kézhez vett visszatérítési kérelmekr l és a felülvizsgált el rejelzésekr l. Mindenekel tt,
annak biztosítása érdekében, hogy az Unió a 2014 és 2020 közötti id szakban az EUMSZ 323. cikkének megfele
l en képes legyen maradéktalanul teljesíteni a meglév  és jöv beli vállalásaiból fakadó pénzügyi kötelezettségeit, az
Európai Parlament és a Tanács elemzi és megvitatja a Bizottságnak a kifizetési el irányzatok szükséges szintjére
vonatkozó becsléseit.

HU2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 373/11
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE

(2011. február 16.)

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellen rzési mechanizmusok
szabályainak és általános elveinek megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió m ködésér l szóló szerz désre és
különösen annak 291. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való
továbbítását követ en,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Ha valamely kötelez  erej  uniós jogi aktust egységes
feltételek mellett kell végrehajtani, az ilyen jogi aktusnak
(a továbbiakban: alap jogi aktus) végrehajtási hatás
köröket kell ruháznia a Bizottságra, illetve különleges és
kell en indokolt esetekben, valamint az Európai Unióról
szóló szerz dés 24. és 26. cikkében el írt esetekben a
Tanácsra.

(2) Az Európai Unió m ködésér l szóló szerz désben
(EUMSZ) megállapított feltételek teljes tiszteletben tartása
mellett a jogalkotónak minden egyes alap jogi aktus
tekintetében külön kell arról döntenie, hogy ruház-e
végrehajtási hatásköröket a Bizottságra az EUMSZ
291. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

(3) Mindezidáig a Tanács 1999/468/EK határozata (2) szabá
lyozta a végrehajtási hatáskörök Bizottság általi gyakor
lását.

(4) Az EUMSZ jelenleg úgy rendelkezik, hogy az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak meg kell állapítania a
Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonat
kozó tagállami ellen rzési mechanizmusok szabályait és
általános elveit.

(5) Biztosítani kell, hogy az ilyen ellen rzési eljárások egyér
telm ek, hatékonyak és a végrehajtási jogi aktus jellegével
arányosak legyenek, továbbá hogy tükrözzék az EUMSZ
intézményi követelményeit, valamint az 1999/468/EK
határozat végrehajtása során nyert tapasztalatokat, illetve
az annak során követett közös gyakorlatokat.

(6) Az olyan alap jogi aktusok esetében, amelyeknél a végre
hajtási jogi aktusok Bizottság általi elfogadásához tagál
lami ellen rzés szükséges, indokolt a tagállamok képvise
l ib l álló, és a Bizottság elnökletével m köd  bizott
ságokat létrehozni az ellen rzés érdekében.

(7) Az ellen rzési mechanizmusnak adott esetben fellebb
viteli bizottság elé terjesztést is magában kell foglalnia,
e bizottságnak pedig a megfelel  szinten kell összeülnie.

(8) Az egyszer sítés érdekében a Bizottság végrehajtási hatás
köreit csak két eljárás egyikének keretében gyakorolhatja,
nevezetesen a tanácsadó bizottsági eljárásban vagy a vizs
gálóbizottsági eljárásban.

(9) A további egyszer sítés érdekében közös eljárási szabá
lyokat kell alkalmazni a bizottságokra, ideértve a m kö
désükre és azon lehet ségre vonatkozó alapvet  rendel
kezéseket, hogy írásbeli eljárásban nyilvánítsanak véle
ményt.

(10) Meg kell állapítani azokat a kritériumokat, amelyek
meghatározzák a végrehajtási jogi aktusok Bizottság általi
elfogadására alkalmazandó eljárást. A nagyobb követke
zetesség elérése érdekében az eljárási követelményeknek
arányosaknak kell lenniük az elfogadandó végrehajtási
jogi aktusok jellegével és hatásával.

(11) A vizsgálóbizottsági eljárást különösen az alap jogi
aktusok végrehajtására szolgáló általános hatályú jogi
aktusok és a potenciálisan jelent s hatást kifejt  egyedi
végrehajtási jogi aktusok elfogadása esetében kell alkal
mazni. Az említett eljárásnak biztosítania kell, hogy a
Bizottság a bizottság véleményével összhangban nem
álló végrehajtási jogi aktusokat ne fogadhasson el, kivéve
rendkívüli körülmények fennállása esetén, amely esetben
azok korlátozott ideig alkalmazhatók. Az eljárásnak azt is
biztosítania kell, hogy a Bizottság felülvizsgálhassa a
végrehajtási jogi aktusok tervezetét, ha a bizottság nem
nyilvánított véleményt, figyelembe véve a bizottságon
belül kifejtett álláspontokat.

(12) Amennyiben az alap jogi aktus jelent s költségvetési
vonzatú vagy harmadik országokra irányuló programok
tekintetében ruház végrehajtási hatásköröket a Bizott
ságra, a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

HU2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

(1) Az Európai Parlament 2010. december 16-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. február 14-i
határozata.

(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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(13) A bizottság elnökének törekednie kell arra, hogy olyan
megoldást találjon, amely a lehet  legnagyobb támoga
tottságot élvezi a bizottságon vagy a fellebbviteli bizott
ságon belül, és tájékoztatást kell nyújtania arról, hogy a
vitákat és a módosító javaslatokat milyen módon vették
figyelembe. Ebb l a célból a Bizottságnak különösen
figyelembe kell vennie a bizottságon vagy a fellebbviteli
bizottságon belül a végleges dömpingellenes- vagy
kiegyenlít intézkedés-tervezetekkel kapcsolatban kifejtett
álláspontokat.

(14) A különösen érzékeny ágazatokra – különösen az
adózásra, a fogyasztók egészségének védelmére, az élel
miszer-biztonságra és a környezetvédelemre – vonatkozó
egyéb végrehajtásijogiaktus-tervezetek elfogadásának
mérlegelésekor a Bizottság a kiegyensúlyozott megoldás
érdekében lehet ség szerint úgy fog eljárni, hogy kerülje
a fellebbviteli bizottságban a végrehajtási jogi aktus
megfelel ségével szemben esetlegesen kialakuló többségi
állásponttal való összeütközést.

(15) Általános szabályként minden egyéb esetben, valamint
amennyiben ezt ítélik megfelel bbnek, a tanácsadó
bizottsági eljárást kell alkalmazni.

(16) Lehet vé kell tenni rendkívül sürg s esetben azonnal
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusok elfogadását,
amennyiben ezt az alap jogi aktus el írja.

(17) Az Európai Parlamentet és a Tanácsot haladéktalanul és
rendszeresen tájékoztatni kell a bizottsági eljárásokról.

(18) Tekintettel az uniós jogi aktusok jogszer ségének felül
vizsgálatára vonatkozó jogaikra, az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak biztosítani kell a lehet séget, hogy
bármikor jelezhessék a Bizottságnak, ha úgy ítélik meg,
hogy a végrehajtási jogi aktus tervezete túllépi az alap
jogi aktusban megállapított végrehajtási hatásköröket.

(19) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumen
tumaihoz való nyilvános hozzáférésr l szóló, 2001.
május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettel (1) összhangban biztosítani kell a bizottsági
eljárásokra vonatkozó információkhoz való nyilvános
hozzáférést.

(20) A Bizottságnak nyilvántartást kell vezetnie a bizottsági
eljárásokkal kapcsolatos információkról. Következés
képpen, a min sített dokumentumok védelmére vonat
kozó, a Bizottságra alkalmazandó szabályokat a nyilván
tartás használatára is alkalmazni kell.

(21) Az 1999/468/EK határozatot hatályon kívül kell
helyezni. Az 1999/468/EK határozatban és az e rende
letben megállapított szabályozás közötti átmenet biztosí
tása érdekében a meglév  jogszabályoknak az említett
határozatban megállapított eljárásokra vonatkozó hivat
kozásait – a határozat 5a. cikkében el írt ellen rzéssel
történ  szabályozási bizottsági eljárás kivételével – az e
rendeletben el írt megfelel  eljárásokra történ  hivatko
zásokként kell értelmezni. Az 1999/468/EK határozat 5a.
cikkének joghatásait átmenetileg fenn kell tartani az e
cikkre hivatkozó meglév  alap jogi aktusok alkalmazá
sában.

(22) E rendelet nem érinti a Bizottság azon, az EUMSZ-ben
megállapított hatásköreit, amelyek a versenyjogi szabá
lyok végrehajtására vonatkoznak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az azon mechanizmusokra irányadó
szabályokat és általános elveket, amelyek abban az esetben
alkalmazandók, ha valamely kötelez  erej  uniós jogi aktus (a
továbbiakban: alap jogi aktus) egységes végrehajtási feltételek
szükségességét állapítja meg, és el írja a végrehajtási jogi
aktusok Bizottság általi elfogadásának tagállami ellen rzését.

2. cikk

Az eljárások kiválasztása

(1) Az alap jogi aktus a szükséges végrehajtási jogi aktus
jellegének vagy hatásának megfelel en el írhatja a tanácsadó
bizottsági eljárás vagy a vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazását.

(2) A vizsgálóbizottsági eljárás különösen az alábbiak elfoga
dására alkalmazandó:

a) általános hatályú végrehajtási jogi aktusok;

b) az alábbiakhoz kapcsolódó egyéb végrehajtási jogi aktusok:

i. a jelent s következményekkel járó programok;

ii. a közös mez gazdasági és a közös halászati politika;

iii. környezetvédelem, biztonság és védelem, vagy az
emberek, állatok, illetve növények egészségének és
biztonságának védelme;

iv. közös kereskedelempolitika;

v. adózás.

HUL 55/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.2.28.

(1) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
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(3) A tanácsadó bizottsági eljárás általános szabályként a (2)
bekezdés hatályán kívül es  végrehajtási jogi aktusok elfogadá
sára alkalmazandó. A tanácsadó bizottsági eljárást azonban a (2)
bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadására is
alkalmazni lehet, kell en indokolt esetben.

3. cikk

Közös rendelkezések

(1) Az e cikkben foglalt közös rendelkezések a 4–8. cikkben
említett valamennyi eljárásra alkalmazandók.

(2) A Bizottságot egy, a tagállamok képvisel ib l álló
bizottság segíti. A bizottság elnöke a Bizottság egy képvisel je.
Az elnök nem vesz részt a bizottsági szavazásban.

(3) Az elnök a bizottság elé terjeszti a Bizottság által elfoga
dandó végrehajtási jogi aktus tervezetét.

Az elnök a bizottság ülését – a kell en indokolt esetek kivéte
lével – legkorábban a végrehajtási jogi aktus tervezetének és a
napirendtervezetnek a bizottság elé terjesztését l számított 14.
napra hívja össze. A bizottság az elnök által az ügy sürg s
ségének megfelel en megállapított határid n belül véleményt
nyilvánít a végrehajtási jogi aktus tervezetér l. A határid ket
arányosan kell megállapítani, elegend  id t és megfelel  lehet
séget biztosítva a bizottsági tagoknak a végrehajtási jogi aktus
tervezetének vizsgálatára és a véleménynyilvánításra.

(4) Amíg a bizottság nem nyilvánított véleményt, bármely
bizottsági tag javasolhat módosításokat, az elnök pedig módo
sított változatokat terjeszthet el  a végrehajtási jogi aktus terve
zetéhez.

Az elnök törekszik arra, hogy megtalálja a bizottságon belül a
lehet  legnagyobb támogatottságot élvez  megoldásokat. Az
elnök tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a vitákat és a módo
sító javaslatokat milyen módon vették figyelembe, különös
tekintettel a bizottságon belül széles kör  támogatást élvez
javaslatokra.

(5) Az elnök kell en indokolt esetben írásbeli eljárásban is
kikérheti a bizottság véleményét. Az elnök elküldi a bizottsági
tagoknak a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és az ügy sürg s
ségének megfelel en határid t állapít meg a véleménynyilvání
tásra. A bizottság azon tagját, aki a határid  lejártáig nem
ellenzi a végrehajtási jogi aktus tervezetét vagy nem tartózkodik
kifejezetten az ilyen jogi aktusról történ  szavazástól, úgy kell
tekinteni, mint aki hallgatólagosan egyetért a végrehajtási jogi
aktus tervezetével.

Ha az alap jogi aktus másként nem rendelkezik, az írásbeli
eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az els  albekez
désben említett határid n belül az elnök úgy határoz, vagy egy
bizottsági tag ezt kéri. Ilyen esetben az elnök ésszer  id n belül
bizottsági ülést hív össze.

(6) A bizottság véleményét jegyz könyvbe kell venni. A
bizottsági tagok kérhetik, hogy álláspontjukat vegyék jegy
z könyvbe. Az elnök haladéktalanul megküldi a jegyz könyvet
a bizottsági tagoknak.

(7) Az ellen rzési mechanizmus adott esetben fellebbviteli
bizottság elé terjesztést is magában foglal.

A fellebbviteli bizottság a Bizottság javaslata alapján, a tagok
egyszer  többségével elfogadja eljárási szabályzatát.

Amennyiben a végrehajtási jogi aktus tervezetét a fellebbviteli
bizottság elé terjesztik, a bizottság leghamarabb 14 nappal – a
kell en indokolt esetek kivételével – és legkés bb hat héttel a
beterjesztést követ en összeül. A (3) bekezdés sérelme nélkül, a
fellebbviteli bizottság a beterjesztést követ  két hónapon belül
nyilvánít véleményt.

A fellebbviteli bizottság elnöke a Bizottság egy képvisel je.

Az elnök – annak érdekében, hogy a tagállamok és a Bizottság
biztosítani tudják a képviselet megfelel  szintjét – a bizottság
tagjaival szoros együttm ködésben határozza meg a fellebbviteli
bizottság ülésének id pontját. A Bizottság az eljárási szabályzat
elfogadása céljából 2011. április 1-jéig összehívja a fellebbviteli
bizottság els  ülését.

4. cikk

Tanácsadó bizottsági eljárás

(1) Amennyiben a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazandó,
a bizottság – szükség esetén szavazással – véleményt nyilvánít.
Ha szavazásra kerül sor, a véleményt a tagok egyszer  több
ségével kell elfogadni.

(2) A Bizottság a bizottsági vitákból levont következtetések
és a bizottsági vélemény lehet  legteljesebb figyelembevételével
határoz az elfogadandó végrehajtási jogi aktus tervezetér l.

5. cikk

Vizsgálóbizottsági eljárás

(1) Amennyiben a vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazandó, a
bizottság az Európai Unióról szóló szerz dés 16. cikkének (4)
és (5) bekezdésében, és adott esetben, a Bizottság javaslata
alapján elfogadandó jogi aktusokkal kapcsolatban az EUMSZ
238. cikkének (3) bekezdésében meghatározott többséggel nyil
vánít véleményt. A tagállamok bizottságbeli képvisel inek szava
zatait az ugyanezen cikkekben meghatározott módon kell
súlyozni.

(2) Ha a bizottság véleménye kedvez , a Bizottság elfogadja a
végrehajtási jogi aktus tervezetét.
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(3) A 7. cikk sérelme nélkül, ha a bizottság véleménye kedve
z tlen, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus
tervezetét. Amennyiben szükség van végrehajtási jogi aktusra, az
elnök további megvitatás céljából a kedvez tlen véleménynyil
vánítástól számított két hónapon belül a végrehajtási jogi aktus
tervezetének módosított változatát ugyanazon bizottság elé
terjesztheti, vagy a végrehajtási jogi aktus tervezetét a vélemény
nyilvánítástól számított egy hónapon belül a fellebbviteli
bizottság elé terjesztheti.

(4) Ha a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság
elfogadhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, a második albe
kezdésben meghatározott esetek kivételével. Amennyiben a
Bizottság nem fogadja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét,
az elnök a bizottság elé terjesztheti annak módosított változatát.

A 7. cikk sérelme nélkül a Bizottság nem fogadhatja el a végre
hajtási jogi aktus tervezetét, amennyiben:

a) a jogi aktus adózásra, pénzügyi szolgáltatásokra, az emberek,
állatok, illetve növények egészségének vagy biztonságának
védelmére vagy végleges többoldalú védintézkedésekre
vonatkozik;

b) az alap jogi aktus úgy rendelkezik, hogy a végrehajtási jogi
aktus tervezete nem fogadható el, ha a bizottság nem nyil
vánított véleményt; vagy

c) a bizottság tagjainak egyszer  többsége ellenzi azt.

A második albekezdésben említett bármely esetben, amennyiben
szükség van végrehajtási jogi aktusra, az elnök további megvi
tatás céljából a szavazástól számított két hónapon belül az adott
jogi aktus módosított változatát ugyanazon bizottság elé
terjesztheti, vagy a végrehajtási jogi aktus tervezetét a szava
zástól számított egy hónapon belül a fellebbviteli bizottság elé
terjesztheti.

(5) A (4) bekezdést l eltérve, a végleges dömpingellenes-
vagy kiegyenlít intézkedés-tervezetek elfogadására az alábbi
eljárás alkalmazandó, amennyiben a bizottság nem nyilvánított
véleményt, és a bizottság tagjainak egyszer  többsége ellenzi a
végrehajtási jogi aktus tervezetét.

A Bizottság konzultációt folytat a tagállamokkal. Leghamarabb
tizennégy nappal és legkés bb egy hónappal a bizottsági ülést
követ en a Bizottság tájékoztatja a bizottsági tagokat a konzul
táció eredményér l, és a végrehajtási jogi aktus tervezetét a
fellebbviteli bizottság elé terjeszti. A 3. cikk (7) bekezdését l
eltérve, a fellebbviteli bizottság leghamarabb 14 nappal és legké
s bb egy hónappal a végrehajtási jogi aktus tervezetének el ter
jesztését követ en összeül. A fellebbviteli bizottság a 6. cikkel
összhangban nyilvánít véleményt. Az e bekezdésben megálla
pított határid k nem érintik a vonatkozó alap jogi aktusokban
meghatározott határid k betartásának szükségességét.

6. cikk

A fellebbviteli bizottság elé terjesztés

(1) A fellebbviteli bizottság az 5. cikk (1) bekezdésében el írt
többséggel nyilvánít véleményt.

(2) A vélemény elfogadásáig a fellebbviteli bizottság bármely
tagja javasolhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetének módosí
tását, és az elnök határozhat arról, hogy módosítja-e azt.

Az elnök törekszik arra, hogy megtalálja a fellebbviteli bizott
ságon belül a lehet  legnagyobb támogatottságot élvez  megol
dásokat.

Az elnök tájékoztatja a fellebbviteli bizottságot arról, hogy a
vitákat és a módosító javaslatokat milyen módon vették figye
lembe, különös tekintettel a fellebbviteli bizottságon belül széles
kör  támogatást élvez  módosító javaslatokra.

(3) Ha a fellebbviteli bizottság véleménye kedvez , a
Bizottság elfogadja a végrehajtási jogi aktus tervezetét.

Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt, a
Bizottság elfogadhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetét.

Ha a bizottság véleménye kedvez tlen, a Bizottság nem fogad
hatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét.

(4) A (3) bekezdést l eltérve, végleges többoldalú védintéz
kedések elfogadása esetében az 5. cikk (1) bekezdésében el írt
többséggel megszavazott kedvez  vélemény hiányában a
Bizottság nem fogadhatja el az intézkedéstervezeteket.

(5) Az (1) bekezdést l eltérve, 2012. szeptember 1-jéig a
fellebbviteli bizottság a végleges dömpingellenes- vagy kiegyen
lít intézkedés-tervezetekr l a tagok egyszer  többségével nyil
vánít véleményt.

7. cikk

Végrehajtási jogi aktusok elfogadása kivételes esetekben

Az 5. cikk (3) bekezdését l és az 5. cikk (4) bekezdésének
második albekezdését l eltérve, a Bizottság elfogadhatja a végre
hajtási jogi aktus tervezetét, amennyiben annak haladéktalan
elfogadásának elmaradása jelent s piaci zavarokat okozna a
mez gazdaság terén, vagy az EUMSZ 325. cikke értelmében
veszélyeztetné az Unió pénzügyi érdekeit.

Ilyen esetben a Bizottság haladéktalanul benyújtja az elfogadott
végrehajtási jogi aktust a fellebbviteli bizottsághoz. Amennyiben
a fellebbviteli bizottság kedvez tlen véleményt nyilvánít az elfo
gadott végrehajtási jogi aktusról, a Bizottság haladéktalanul hatá
lyon kívül helyezi azt. Amennyiben a fellebbviteli bizottság
kedvez  véleményt nyilvánít, vagy nem nyilvánít véleményt, a
végrehajtási jogi aktus hatályban marad.
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8. cikk

Azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusok

(1) A 4. és az 5. cikkt l eltérve, az alap jogi aktus el írhatja,
hogy kell en indokolt, rendkívül sürg s esetben e cikket kell
alkalmazni.

(2) A Bizottság valamely bizottsághoz történ  el zetes
benyújtás nélkül azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktust
fogad el, amely legfeljebb hat hónapig marad hatályban, ameny-
nyiben az alap jogi aktus másként nem rendelkezik.

(3) Az elnök a (2) bekezdésben említett jogi aktust legkés bb
14 nappal az elfogadását követ en a megfelel  bizottság elé
terjeszti, hogy kikérje annak véleményét.

(4) Amennyiben vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazandó, és a
bizottság kedvez tlen véleményt nyilvánít, a Bizottság haladék
talanul hatályon kívül helyezi a (2) bekezdéssel összhangban
elfogadott végrehajtási jogi aktust.

(5) Amennyiben a Bizottság ideiglenes dömpingellenes vagy
kiegyenlít  intézkedéseket fogad el, az e cikkben meghatározott
eljárás alkalmazandó. A Bizottság ilyen intézkedéseket a tagál
lamokkal folytatott konzultációt vagy – rendkívüli sürg sséget
igényl  esetekben – a tagállamok tájékoztatását követ en fogad
el. Utóbbi esetben a konzultációt legkés bb attól az id ponttól
számított tíz napon belül kell megtartani, amikor a tagállamokat
a Bizottság által elfogadott intézkedésekr l értesítették.

9. cikk

Eljárási szabályzatok

(1) Minden bizottság, elnökének javaslatára, tagjainak
egyszer  többségével elfogadja saját eljárási szabályzatát a
Bizottság által a tagállamokkal folytatott konzultációt követ en
kidolgozandó eljárásiszabályzat-minta alapján. Ezt a mintát a
Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

Amennyiben szükséges, a már m köd  bizottságok eljárási
szabályzatukat hozzáigazítják az eljárásiszabályzat-mintához.

(2) A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre és az
adatvédelemre vonatkozó, a Bizottságra alkalmazandó elveket,
feltételeket és szabályokat a bizottságokra is alkalmazni kell.

10. cikk

A bizottsági eljárásokra vonatkozó tájékoztatás

(1) A Bizottság nyilvántartást vezet a bizottsági eljárásokról,
amely tartalmazza az alábbi adatokat:

a) a bizottságok listája;

b) a bizottsági ülések napirendje;

c) az összefoglaló jegyz könyvek, azon hatóságok és szerve
zetek listáival együtt, amelyekhez a tagállamok által a képvi
seletükre kijelölt személyek tartoznak;

d) végrehajtási jogi aktusok tervezete, amelyekre vonatkozóan a
bizottságok véleményét kérik;

e) a szavazási eredmények;

f) a végrehajtási jogi aktusoknak a bizottságok véleménynyilvá
nítását követ en kialakított végleges tervezete;

g) a végrehajtási jogi aktusok végleges tervezetének Bizottság
általi elfogadására vonatkozó információk; és

h) a bizottságok munkájára vonatkozó statisztikai adatok.

(2) A Bizottság ezenkívül éves jelentést is közzétesz a bizott
ságok munkájáról.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács számára a vonatkozó
szabályoknak megfelel en hozzáférést kell biztosítani az (1)
bekezdésben említett információkhoz.

(4) A bizottsági tagoknak való elküldéssel egyidej leg a
Bizottság hozzáférhet vé teszi az Európai Parlament és a Tanács
számára az (1) bekezdés b), d) és f) pontjában említett doku
mentumokat, valamint tájékoztatja ket e dokumentumok
hozzáférhet ségér l.

(5) A nyilvántartásban közzé kell tenni az (1) bekezdés a)–g)
pontjában említett valamennyi dokumentum hivatkozási
számát, valamint az (1) bekezdés h) pontjában említett adatokat.

11. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács ellen rzéshez való joga

Amennyiben az alap jogi aktust rendes jogalkotási eljárás kere
tében fogadták el, az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor
jelezheti a Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a végrehajtási
jogi aktus tervezete túllépi az alap jogi aktusban megállapított
végrehajtási hatásköröket. Ebben az esetben a Bizottság a kifej
tett álláspontok figyelembevételével felülvizsgálja a végrehajtási
jogi aktus tervezetét, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a
Tanácsot arról, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezetét fenn
tartani, módosítani vagy visszavonni kívánja-e.

12. cikk

Az 1999/468/EK határozat hatályon kívül helyezése

Az 1999/468/EK határozat hatályát veszti.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének joghatásait fenn kell
tartani az e cikkre hivatkozó, meglév  alap jogi aktusok alkal
mazásában.
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13. cikk

Átmeneti rendelkezések: a meglév  alap jogi aktusok
kiigazítása

(1) Ha egy, az e rendelet hatálybalépését megel z en elfoga
dott alap jogi aktus a végrehajtási hatáskörök Bizottság általi
gyakorlását írja el  az 1999/468/EK határozatnak megfelel en,
a következ  szabályokat kell alkalmazni:

a) amennyiben az alap jogi aktus az 1999/468/EK határozat
3. cikkére hivatkozik, az e rendelet 4. cikkében említett
tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni;

b) amennyiben az alap jogi aktus az 1999/468/EK határozat
4. cikkére hivatkozik, az e rendelet 5. cikkében említett vizs
gálóbizottsági eljárást kell alkalmazni, az 5. cikk (4) bekez
désének második és harmadik albekezdése kivételével;

c) amennyiben az alap jogi aktus az 1999/468/EK határozat
5. cikkére hivatkozik, az e rendelet 5. cikkében említett vizs
gálóbizottsági eljárást kell alkalmazni, és vélelmezni kell,
hogy az alap jogi aktus el írja, hogy vélemény hiányában a
Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus terve
zetét az 5. cikk (4) bekezdése második albekezdésének b)
pontja értelmében;

d) amennyiben az alap jogi aktus az 1999/468/EK határozat
6. cikkére hivatkozik, e rendelet 8. cikkét kell alkalmazni;

e) amennyiben az alap jogi aktus az 1999/468/EK határozat 7.
és 8. cikkére hivatkozik, e rendelet 10. és 11. cikkét kell
alkalmazni.

(2) E rendelet 3. és 9. cikke – az (1) bekezdés alkalmazá
sában – az összes meglév  bizottságra alkalmazandó.

(3) E rendelet 7. cikke kizárólag azokra a meglév  eljárásokra
alkalmazandó, amelyek az 1999/468/EK határozat 4. cikkére
hivatkoznak.

(4) Az e cikkben meghatározott átmeneti rendelkezések nem
befolyásolják az érintett jogi aktusok jellegét.

14. cikk

Átmeneti szabályozás

Ez a rendelet nem érinti azokat a folyamatban lév  eljárásokat,
amelyekben egy bizottság már az 1999/468/EK határozatnak
megfelel en véleményt nyilvánított.

15. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2016. március 1-jéig jelentést nyújt be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, és
szükség esetén ehhez megfelel  jogalkotási javaslatokat f z.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelez  és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2011. február 16-án.

az Európai Parlament részér l
az elnök
J. BUZEK

a Tanács részér l
az elnök

MARTONYI J.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS KÖZÖTTI, 2002. NOVEMBER 20-I
INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS A BIZTONSÁGI ÉS VÉDELMI POLITIKA

TERÜLETÉN AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A TANÁCS MINŐSÍTETT
INFORMÁCIÓJÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSÉRŐL1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

mivel:

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke megállapítja, hogy a Tanács elnöksége
konzultál az Európai Parlamenttel a közös kül- és biztonságpolitika fő szempontjairól és
alapvető választási lehetőségeiről, és biztosítja, hogy az Európai Parlament nézeteit kellően
figyelembe vegyék. Ugyanazon cikk szintén kiköti, hogy a Tanács Elnöksége és a Bizottság
kötelesek rendszeresen tájékoztatni az Európai Parlamentet a közös kül- és biztonságpolitika
alakulásáról. Ezen alapelveknek e területen történő alkalmazására rendelkezést kell bevezetni.

(2) Tekintettel a kül- és biztonságpolitika területére vonatkozó egyes szigorúan titkos
információk különleges jellegére és különösen minősített tartalmára, különleges szabályozást
kell bevezetni az ilyen információkat tartalmazó dokumentumok kezelésére.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 9.
cikke (7) bekezdésének megfelelően a Tanács tájékoztatja az Európai Parlamentet e rendelet 9.
cikkének (1) bekezdésében meghatározott minősített dokumentumokról, az intézmények
közötti megállapodásoknak megfelelően.

(4) A legtöbb tagországban külön eljárások léteznek a minősített dokumentumok
szállítására és kezelésére a nemzeti kormányok és a nemzeti parlamentek között. Ez az
intézményközi megállapodás biztosítja az Európai Parlament számára a tagállamok legjobb
gyakorlataiból kialakult kezelést.

MEGKÖTÖTTE EZT AZ INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁST:

1. Alkalmazási terület

1.1. Ez az intézményközi megállapodás az Európai Parlament minősített
dokumentumokhoz eredetüktől, adathordozótól, és a befejezettség állapotától függetlenül, azaz
a Tanács birtokában levő „SZIGORÚAN TITKOS”, „TITKOS” vagy „BIZALMAS”
besorolással rendelkező, a közös kül- és védelempolitika területére vonatkozó információkhoz
való hozzáférésével, és az így minősített dokumentumok kezelését szabályozza.

1.2. A harmadik államtól vagy nemzetközi szervezettől származó információkat az állam
vagy a szervezet jóváhagyásával továbbítják.

Ha tagállamtól származó információt a besorolásán kívül a más intézmények elé történő
terjesztésére vonatkozó határozott korlátozások nélkül továbbítanak a Tanácshoz, ezen

1HL C 298., 2002.11.30., 1. o.

2HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
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intézményközi megállapodás 2. és 3. részében levő szabályok alkalmazandók. Ellenkező
esetben az információt a szóban forgó tagállam jóváhagyásával továbbítják.

Harmadik államtól, nemzetközi szervezettől vagy tagállamtól származó információ
továbbításának elutasítását a Tanács köteles megindokolni.

1.3. Ezen intézményközi megállapodás rendelkezései az alkalmazandó jog szerint, és az
Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes rendelkezésekről szóló,
1995. április 19-i 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági
határozat3 és a fennálló megállapodások sérelme nélkül, különösen az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás
fejlesztéséről szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás4 sérelme nélkül
alkalmazandók.

2. Általános szabályok

2.1. A két intézmény a jóhiszemű együttműködésre vonatkozó kölcsönös kötelezettségeinek
megfelelően és a kölcsönös bizalom szellemében, illetve a Szerződés vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban jár el. Ezen intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó
információ továbbítása és kezelése a besorolás által védelemben részesíteni kívánt érdekek
megfelelő figyelembe vétele mellett történik, különös figyelemmel az Európai Unió, illetve
annak egy vagy több tagállamának biztonságához és védelméhez, illetve a katonai és nem
katonai válságkezeléshez fűződő közérdekre.

2.2. A 3.1 pontban említett személyek egyikének kérelmére a Tanács Elnöksége vagy a
főtitkár/főképviselő a 3. részben megállapított intézkedésekkel összhangban a lehető
leggyorsabban tájékoztatja őket bármely minősített információ tartalmáról, amely az Európai
Parlament részére az ezen intézményközi megállapodás alá tartozó területen az EU-Szerződés
által ráruházott hatáskör gyakorlásához szükséges, figyelemmel az Európai Unió, illetve annak
egy vagy több tagállamának biztonságához és védelméhez, illetve a katonai és nem katonai
válságkezeléshez fűződő közérdekre.

3. A minősített információkhoz való hozzáférés és azok kezelésére vonatkozó
intézkedések

3.1. Ezen intézményközi megállapodással összefüggésben az Európai Parlament elnöke
vagy az Európai Parlament Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és Védelempolitikai
Bizottságának elnöke kérheti, hogy a Tanács Elnöksége vagy a főtitkár/főképviselő
továbbítson e bizottságnak az európai biztonsági és védelmi politika alakulására vonatkozó
információt, beleértve a minősített információt is, amelyre a 3.3 pont alkalmazandó.

3.2. Válsághelyzet esetén vagy az Európai Parlament elnöke, vagy az Európai Parlament
külügyi, emberjogi, közös biztonság- és védelempolitikai bizottságának elnöke kérelmére az
ilyen információt a lehető leghamarabb továbbítják.

3.3. Ennek keretében a Tanács Elnöksége vagy a főtitkár/főképviselő tájékoztatja az
Európai Parlament elnökét és az Európai Parlament Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és
Védelempolitikai Bizottságának elnöke által vezetett és az Elnökök Értekezlete által kijelölt

3HL L 113., 1995.5.19., 1. o.

4HL C 172., 1999.6.18., 1. o.
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négy tagból álló különbizottságot a minősített információ tartalmáról, amennyiben az az
Európai Parlamentnek ezen intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó területen az EU-
Szerződés által ráruházott hatáskör gyakorlásához szükséges. Az Európai Parlament elnöke és
a különbizottság kérheti, hogy a Tanács helyiségeiben a kérdéses dokumentumba betekintést
nyerjen.

Adott esetben és az érintett információ vagy dokumentumok jellegének és tartalmának
fényében lehetséges, hogy ezeket az Európai Parlament elnöke rendelkezésére bocsátják, aki a
következő lehetőségek egyikét választja:

(a) a Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és Védelempolitikai Bizottság
elnökének szánt információ;

(b) az információhoz kizárólag a Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és
Védelempolitikai Bizottság tagjai férhetnek hozzá;

(c) a Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és Védelempolitikai Bizottságban zárt
ülésen történő megvitatás, a bizalmasság fokának függvényében változó
intézkedéseknek megfelelően;

(d) a dokumentumok továbbítása, amelyekből a szükséges titkossági fok
függvényében információt töröltek ki.

E lehetőségek nem alkalmazhatóak, ha a minősített információ a „SZIGORÚAN TITKOS”
besorolásba került.

A „TITKOS” vagy „BIZALMAS” információk vagy dokumentumok tekintetében az Európai
Parlament elnökének a fenti lehetőségek közül történő választásról előzőleg a Tanáccsal kell
megállapodásra jutnia.

Az információ vagy a dokumentumok nem kerülnek közzétételre, és más címre sem
továbbíthatók.

4. Záró rendelkezések

4.1. Az Európai Parlament és a Tanács saját részéről megteszi az összes szükséges
intézkedést, hogy ezen intézményközi megállapodás végrehajtását biztosítsa, beleértve a
résztvevő személyek biztonsági átvilágításához szükséges intézkedéseket.

4.2. A két intézmény hajlandó megvitatni hasonló intézményközi megállapodásokat,
amelyek a Tanács tevékenységének más területein vonatkoznak a bizalmas információkra,
azzal a feltétellel, hogy ezen intézményközi megállapodás rendelkezései nem teremtenek
precedenst az Unió vagy a Közösség más tevékenységi köreire vonatkozóan és más
intézményközi megállapodást nem érintenek érdemben.

4.3. Ezen intézményközi megállapodást a két intézmény bármelyikének kérelmére a
végrehajtása során nyert tapasztalatok fényében, két év elteltével felülvizsgálják.

Melléklet

Az intézményközi megállapodást a vonatkozó alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően
hajtják végre, különösen azon alapelvnek megfelelően, amely szerint az értelmi szerző
hozzájárulása szükséges feltétele a bizalmas információ továbbításának, mint ahogy azt az 1.2
pont megállapítja.
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Az Európai Parlament különbizottságának tagjai a bizalmas dokumentumokba a Tanács
területén levő biztonságos szobában tekinthetnek be.

Ezen intézményközi megállapodás azt követően lép hatályba, hogy az Európai Parlament a 2.1
pont elveivel összhangban álló, és más intézmények intézkedéseinek megfelelő belső
biztonsági intézkedéseket fogadott el abból a célból, hogy az érintett minősített információnak
azonos szintű védelmet biztosítsanak.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT 2002. OKTÓBER 23-I HATÁROZATA A PARLAMENT
BIZTONSÁGI ÉS VÉDELMI POLITIKA TERÜLETÉRE VONATKOZÓ MINŐSÍTETT

TANÁCSI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉT SZABÁLYOZÓ
INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL1

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 9.
cikkére, és különösen annak (6) és (7) bekezdésére,

tekintettel eljárási szabályzata VII. melléklete A. részének 1. pontjára3,

tekintettel a Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. november
28-i parlamenti Elnökségi határozat4 20. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament és a Tanács között létrejött, az Európai Parlamentnek a Tanács
biztonsági és védelmi politika területére vonatkozó minősített információjához való
hozzáférésről szóló intézményközi megállapodásra,

tekintettel a Parlament Elnökségének javaslatára,

tekintettel bizonyos szigorúan bizalmas információk különleges jellegére és különösen
minősített tartalmára a biztonsági és védelmi politika területén,

mivel az intézmények közötti megállapodásokkal összhangban a Tanács köteles a minősített
dokumentumokra vonatkozó információt a Parlament rendelkezésére bocsátani,

mivel az Európai Parlamentnek az intézményközi megállapodás alapján felállított
különbizottságában helyet foglaló képviselőit a ‘need-to-know’ elvnek megfelelően biztonsági
átvilágításnak kell alávetni, hogy a minősített információkhoz hozzáférhessenek,

tekintettel arra, hogy meg kell állapítani a Tanács, tagállamok, harmadik államok vagy
nemzetközi szervezetek által továbbított minősített információk fogadására, kezelésére és
védelmére vonatkozó intézkedéseket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1HL C 298., 2002.11.30., 4. o.

2HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

3 A melléklet jelenleg törölve az Eljárási Szabályzatból.

4HL C 374., 2001.12.29., 1. o.
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1. cikk

E határozat meghatározza az Európai Parlamentnek a Tanács biztonsági és védelmi politika
területére vonatkozó, minősített információihoz való hozzáférését szabályozó intézményközi
megállapodás végrehajtásához szükséges kiegészítő intézkedéseket.

2. cikk

A Parlamentnek a Tanács minősített információihoz való hozzáférésre irányuló kérelmével a
Tanács vonatkozó szabályainak megfelelően jár el. Ha a kért dokumentumot más intézmény,
tagállam, harmadik ország vagy nemzetközi szervezet készítette, az kizárólag az érintett
intézmény, állam vagy szervezet hozzájárulásával továbbítható.

3. cikk

A Parlament elnöke felelős az intézményközi megállapodás intézményen belüli
végrehajtásáért.

Ennek kapcsán minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a
közvetlenül a Tanács elnökétől vagy a főtitkártól/főképviselőtől szerzett információ, illetve a
Tanács helyiségeiben a minősített dokumentumba történő betekintés során szerzett információ
bizalmas kezelését.

4. cikk

Ha a Parlament elnöke vagy a Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonsági és Védelmi Politikai
Bizottság elnöke kéri a Tanács Elnökségét vagy a főtitkárt/főképviselőt, hogy az
intézményközi megállapodás által felállított különbizottságnak minősített információt
biztosítson, az információt a lehető legrövidebb időn belül továbbítani kell. E célból a
Parlament a minősített információkkal kapcsolatos ülés tartására alkalmas külön helyiséget
rendez be. A helyiség kiválasztásánál a legfőbb szempont, hogy az a Tanács biztonsági
szabályzatának elfogadásáról szóló 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban5 az
ilyen jellegű ülésre megállapított védelemmel azonos szintű védelmet biztosítson.

5. cikk

A Parlament elnöke vagy a fent említett bizottság elnöke által vezetett tájékoztató ülést a
nyilvánosság kizárásával tartják.

Az Elnökök Értekezlete által kinevezett négy tag kivételével kizárólag azon tisztviselők
léphetnek az ülésterembe, akik feladatuk folytán, vagy akik a követelményeknek megfelelően
és a ’need-to-know’ elvet is figyelembe véve átestek a biztonsági átvilágításon, és számukra a
belépést engedélyezték.

6. cikk

A fenti intézményközi megállapodás 3.3 bekezdésének megfelelően, ha a Parlament elnöke,
illetve a fent említett külügyi, emberjogi, közös biztonsági és védelmi politikai bizottság elnöke
minősített információt tartalmazó dokumentumba történő betekintésre kér engedélyt, a
dokumentumokba a Tanács helyiségeiben tekinthetnek be.

5HL L 101., 2001.4.11., 1. o.
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A dokumentumokba a rendelkezésre álló változattól függetlenül a helyszínen tekinthetnek be.

7. cikk

A Parlament azon képviselőinek, akik tájékoztatókon vesznek részt vagy minősített
dokumentumokhoz férnek hozzá, olyan biztonsági átvilágításhoz hasonló eljáráson kell
átesniük, mint amelyet a Tanács és a Bizottság tagjaira alkalmaznak. Ennek kapcsán a
Parlament elnöke az illetékes nemzeti hatóságoknál megteszi a szükséges intézkedéseket.

8. cikk

Azon tisztviselők, akik minősített dokumentumokhoz férnek hozzá, a többi intézmény számára
megállapított rendelkezéseknek megfelelően biztonsági átvilágításon esnek át. Az ilyen módon
átvilágított tisztviselőket felkérik, hogy vegyenek részt a fent említett tájékoztató üléseken, a
’need-to-know’ elvre is figyelemmel, illetve, hogy ismerkedjenek meg az érintett dokumentum
tartalmával. Ennek kapcsán az átvilágítás eredményét a főtitkár a tagállamok illetékes
hatóságaival történő konzultációt követően ugyanezen hatóságok által végrehajtott biztonsági
átvilágítás alapján hagyja jóvá.

9. cikk

Az ilyen ülések, illetve az ilyen dokumentumokba a Tanács helyiségeiben történő betekintés
során szerzett információkat semmilyen formában - sem teljes egészében, sem részben - nem
lehet közzétenni, kiosztani vagy sokszorosítani. Ugyanilyen alapon a Tanács által átadott
minősített információt tilos bármilyen formában rögzíteni.

10. cikk

Az Elnökök Értekezlete által a minősített információhoz való hozzáférésre kijelölt parlamenti
képviselőket titoktartási kötelezettség terheli. Bármely képviselőt, aki e kötelezettség ellen vét,
az Elnökök Értekezlete által kijelölt másik képviselő helyettesíti a különbizottságban. Ennek
kapcsán, a kötelezettségét megsértő képviselőt a különbizottságból történő kizárását
megelőzően az Elnökök Értekezlete külön, zárt ülésen meghallgathatja. A különbizottságból
történő kizárásán felül az információt kiszivárogtató képviselő ellen adott esetben a hatályos
jogszabályoknak megfelelő büntetőeljárás folytatható.

11. cikk

A bizalmas információhoz való hozzáférés céljából a ‘need-to-know’ elvnek megfelelően
biztonsági átvilágításon átesett tisztviselőket titoktartási kötelezettség terheli. E cikk
megsértése az Elnök által lefolytatott vizsgálatot, és adott esetben a személyzeti szabályzatnak
megfelelő fegyelmi eljárást vonhat maga után. Bírósági eljárás indítása esetén az Elnök
megteszi az összes szükséges intézkedést, hogy az illetékes nemzeti hatóságok számára
lehetővé tegye a megfelelő eljárások végrehajtását.

12. cikk

E határozat végrehajtásából eredő átdolgozás, módosítás vagy értelmezés az Elnökség
hatáskörébe tartozik.

13. cikk

E határozatot a Parlament eljárási szabályzatához mellékletként csatolják és az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő kihirdetés napján lép hatályba.

E4_Határozat a Parlament biztonsági és védelmi politika területére vonatkozó minősített tanácsi információkhoz való hozzáférését 
szabályozó intézményközi megállapodás végrehajtásáról
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II

(Közlemények)

INTÉZMÉNYKÖZI  MEGÁLLAPODÁSOK

INTÉZMÉNYKÖZI  MEGÁLLAPODÁS

(2014.  március  12.)

az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  között  a  közös  kül-  és  biztonságpolitikától  eltérő 
kérdésekkel  kapcsolatos  tanácsi  minősített  adatoknak  az  Európai  Parlament  részére  történő 

továbbításáról  és  ezen  adatoknak  az  Európai  Parlament  általi  kezeléséről

(2014/C  95/01)

AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS,

mivel:

(1) Az  Európai  Unióról  szóló  szerződés  (EUSZ)  14.  cikkének  (1)  bekezdésének  rendelkezése  szerint  az 
Európai  Parlament,  a  Tanáccsal  közösen,  ellátja  a  jogalkotási  és  költségvetési  feladatokat,  emellett  pedig 
a  Szerződésekben  meghatározott  feltételek  szerint  politikai  ellenőrzési  és  konzultatív  feladatokat  lát  el.

(2) Az  EUSZ  13.  cikkének  (2)  bekezdésének  rendelkezése  szerint  az  egyes  intézmények  a  Szerződésekben 
rájuk  ruházott  hatáskörök  határain  belül,  az  ott  meghatározott  eljárások,  feltételek  és  célok  szerint  járnak 
el.  Az  említett  rendelkezés  szerint  továbbá  az  intézményeknek  jóhiszeműen  és  kölcsönösen  együtt  kell 
működniük  egymással.  Az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  (EUMSZ)  295.  cikkének  értelmében 
az  Európai  Parlament,  a  Tanács  és  a  Bizottság  közös  megegyezéssel  meghatározzák  együttműködésük 
szabályait,  és  e  célból  a  Szerződéseknek  megfelelően  kötelező  jellegű  intézményközi  megállapodásokat 
köthetnek.

(3) A  Szerződések  és  adott  esetben  más  idevágó  rendelkezések  előírják,  hogy  a  Tanács  –  akár  különleges 
jogalkotási  eljárás  keretében,  akár  valamilyen  egyéb  döntéshozatali  eljárást  alkalmazva  –  a  jogi  aktusok 
elfogadása  előtt  konzultáljon  az  Európai  Parlamenttel,  illetve  annak  egyetértését  kérje.  A  Szerződések  azt  is 
előírják,  hogy  bizonyos  esetekben  az  Európai  Parlamentet  tájékoztatni  kell  egy  adott  eljárás  előrehaladá
sáról  vagy  eredményéről,  illetve  az  intézményt  be  kell  vonni  bizonyos  uniós  ügynökségek  értékelésébe  és 
ellenőrzésébe.

(4) Konkrétabban  az  EUMSZ  218.  cikkének  (6)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  kizárólag  kül-  és  biztonságpoliti
kára  vonatkozó  nemzetközi  megállapodások  kivételével  a  Tanács  a  nemzetközi  megállapodások  megköté
sére  vonatkozó  határozatokat  az  Európai  Parlament  egyetértését  követően,  illetve  az  Európai  Parlamenttel 
folytatott  konzultációt  követően  fogadhatja  el;  ennélfogva  minden  olyan  nemzetközi  megállapodás,  amely 
nem  kizárólag  a  közös  kül-  és  biztonságpolitikára  vonatkozik,  ezen  intézményközi  megállapodás  hatálya 
alá  tartozik.

(5) Az  EUMSZ  218.  cikkének  (10)  bekezdése  kimondja,  hogy  az  Európai  Parlamentet  az  eljárás  minden 
szakaszában  haladéktalanul  és  teljes  körűen  tájékoztatni  kell;  ezt  a  rendelkezést  alkalmazni  kell  a  közös 
kül-  és  biztonságpolitika  területén  megkötött  megállapodásokra  is.

(6) Abban  az  esetben,  ha  a  Szerződések  és  –  adott  esetben  –  az  egyéb  vonatkozó  rendelkezések  végrehajtása 
szükségessé  teszi,  hogy  az  Európai  Parlament  hozzáféréssel  rendelkezzen  a  tanácsi  minősített  adatokhoz, 
a  hozzáférést  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  között  kialakított  megfelelő  megállapodás  keretében  kell 
szabályozni.

(7) Amennyiben  a  Tanács  úgy  dönt,  hogy  hozzáférést  biztosít  az  Európai  Parlament  részére  a  közös  kül-  és 
biztonságpolitika  területét  érintő  tanácsi  minősített  adatokhoz,  a  Tanács  vagy  egy  erre  vonatkozó  ad  hoc 
határozatot  hoz,  vagy  alkalmazza  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  közötti,  az  Európai  Parlamentnek 
a  biztonság-  és  védelempolitika  területével  kapcsolatos  tanácsi  különleges  adatokhoz  való  hozzáféréséről 
szóló  2002.  november  20-i  intézményközi  megállapodást (1)  (a  továbbiakban:  a  2002.  november  20-i 
intézményközi  megállapodás).

(1) HL C 298., 2002.11.30., 1. o.

1.4.2014 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 95/1
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(8) Az  Európai  Külügyi  Szolgálat  szervezetének  és  működésének  a  megállapításáról  szóló,  2010.  július  26-i 
2010/427/EU  tanácsi  határozat (1)  elfogadásakor  a  főképviselő  által  a  politikai  elszámoltathatóságról  tett 
nyilatkozat (2)  kimondja,  hogy  a  főképviselő  felülvizsgálja  az  Európai  Parlament  képviselőinek  a  biztonság- 
és  védelempolitika  területével  kapcsolatos  minősített  dokumentumokhoz  és  adatokhoz  való  hozzáférésére 
vonatkozó  hatályos  rendelkezéseket  (azaz  a  2002.  november  20-i  intézményközi  megállapodást)  és  szükség 
esetén  javaslatot  tesz  azok  kiigazítására.

(9) Fontos,  hogy  az  Európai  Parlament  részt  vegyen  az  Európai  Unió  és  tagállamai  érdekeinek  védelméhez 
szükséges,  a  minősített  adatok  védelmére  vonatkozó  titokvédelmi  elvek,  előírások  és  szabályok  alkalmazá
sában.  Ezenfelül  az  Európai  Parlamentnek  módja  lesz  arra,  hogy  minősített  adatokat  bocsásson  a  Tanács 
rendelkezésére.

(10) 2011.  március  31-én  a  Tanács  elfogadta  az  EU-minősített  adatok  védelmét  szolgáló  biztonsági  szabá
lyokról  szóló  2011/292/EU  határozatot (3)  (a  továbbiakban:  a  Tanács  biztonsági  szabályzata).

(11) 2011.  június  6-án  az  Európai  Parlament  Elnöksége  határozatot  fogadott  el  a  bizalmas  információk  Európai 
Parlament  általi  kezelésére  vonatkozó  szabályokról (4)  (a  továbbiakban:  az  Európai  Parlament  biztonsági 
szabályzata).

(12) Az  uniós  intézmények,  szervek  és  hivatalok  biztonsági  szabályainak  együttesen  egy  olyan  átfogó  és  kohe
rens  általános  keretet  kell  alkotnia  az  Európai  Unióban,  amelynek  célja  a  minősített  adatok  védelme, 
továbbá  biztosítaniuk  kell  az  alapelvek  és  a  minimumszabályok  egyenértékűségét.  Ennek  megfelelően  az 
Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatában  és  a  Tanács  biztonsági  szabályzatában  megállapított  alapelv
eknek  és  minimumszabályoknak  egyenértékűeknek  kell  lenniük.

(13) A  minősített  adatok  tekintetében  az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatában  megállapított  védelmi 
szintnek  egyenértékűnek  kell  lennie  az  ilyen  adatokra  vonatkozóan  a  Tanács  biztonsági  szabályzatában 
meghatározott  védelmi  szinttel.

(14) Az  Európai  Parlament  Titkárságának  és  a  Tanács  Főtitkárságának  érintett  szolgálatai  szorosan  együttmű
ködnek  egymással  annak  érdekében,  hogy  a  minősített  adatok  védelme  a  két  intézményben  azonos  szintű 
legyen.

(15) E  megállapodás  nem  érinti  a  következőket:  az  EUMSZ  15.  cikkének  (3)  bekezdésével  összhangban  elfoga
dott,  a  dokumentumokhoz  való  hozzáférésre  vonatkozó  jelenleg  hatályos  és  jövőbeli  szabályok,  az 
EUMSZ  16.  cikkének  (2)  bekezdésével  összhangban  elfogadott,  a  személyes  adtok  védelmére  vonatkozó 
szabályok,  az  EUMSZ  226.  cikkének  harmadik  bekezdésével  összhangban  elfogadott,  az  Európai  Parlament 
vizsgálati  jogára  vonatkozó  szabályok,  valamint  az  Európai  Csalás  Elleni  Hivatalra  (OLAF)  vonatkozó  rele
váns  rendelkezések,

A  KÖVETKEZŐKBEN  ÁLLAPODTAK  MEG:

1.  cikk

Cél  és  hatály

Ez  a  megállapodás  meghatározza  a  közös  kül-  és  biztonságpolitikától  eltérő  kérdésekkel  kapcsolatos  azon  tanácsi 
minősített  adatoknak  az  Európai  Parlament  részére  történő  továbbítására  és  ezen  adatoknak  az  Európai  Parlament 
általi  kezelésére  irányadó  szabályokat,  amelyek  relevánsak  az  Európai  Parlament  számára  hatásköreinek  és  felada
tainak  gyakorlása  tekintetében.  E  megállapodás  nevezetesen  az  alábbi  területeket  érinti:

a) olyan  javaslatok,  amelyek  különleges  jogalkotási  eljárás  vagy  más  olyan  döntéshozatali  eljárás  hatálya  alá 
esnek,  amelynek  keretében  az  Európai  Parlamenttel  konzultációt  kell  folytatni,  illetve  annak  egyetértését  kell 
kérni;

b) olyan  nemzetközi  megállapodások,  amelyekre  vonatkozóan  az  Európai  Parlamenttel  az  EUMSZ  218.  cikkének 
(6)  bekezdése  értelmében  konzultációt  kell  folytatni,  vagy  annak  egyetértését  kell  kérni;

(1) HL L 201., 2010.8.3., 30. o.
(2) HL C 210., 2010.8.3., 1. o.
(3) HL L 141., 2011.5.27., 17. o.
(4) HL C 190., 2011.6.30., 2. o.

C 95/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1.4.2014
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c) a  b)  pontban  említett  nemzetközi  megállapodásokra  vonatkozó  tárgyalási  irányelvek;

d) olyan  tevékenységek,  értékelő  jelentések  vagy  egyéb  dokumentumok,  amelyekről  az  Európai  Parlamentet  tájé
koztatni  kell;  és

e) olyan  uniós  ügynökségek  tevékenységeire  vonatkozó  dokumentumok,  amelyek  értékelésébe,  illetve  ellenőrzésébe 
az  Európai  Parlamentet  be  kell  vonni.

2.  cikk

A  „minősített  adat”  fogalmának  meghatározása

E  megállapodás  alkalmazásában  a  „minősített  adat”  az  alábbiak  valamelyikét  vagy  mindegyikét  jelenti:

a) az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatában  és  a  Tanács  biztonsági  szabályzatában  meghatározott,  az 
alábbi  biztonsági  minősítési  jelölések  valamelyikével  ellátott  „EU-minősített  adat”:

— RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED,

— CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,

— SECRET  UE/EU  SECRET,

— TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET;

b) a  tagállamok  által  a  Tanács  rendelkezésére  bocsátott  minősített  adat,  amelynek  nemzeti  biztonsági  minősítési 
jelölése  megfelel  az  EU-minősített  adatok  esetében  használt,  az  a)  pontban  felsorolt  biztonsági  minősítési  jelö
lések  valamelyikének;

c) harmadik  államok  vagy  nemzetközi  szervezetek  által  az  Európai  Unió  rendelkezésére  bocsátott  minősített  adat, 
amelynek  biztonsági  minősítési  jelölése  megfelel  az  EU-minősített  adatok  esetében  használt,  az  a)  pontban 
felsorolt  biztonsági  minősítési  jelölések  valamelyikének,  a  vonatkozó  információbiztonsági  megállapodásokban 
vagy  igazgatási  megállapodásokban  előírtak  szerint.

3.  cikk

A  minősített  adatok  védelme

(1) Az  Európai  Parlament  –  biztonsági  szabályzatával  és  e  megállapodással  összhangban  –  védi  a  Tanács  által 
a  rendelkezésére  bocsátott  minősített  adatokat.

(2) Mivel  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  biztonsági  szabályzatában  a  minősített  adatok  védelme  vonatkozá
sában  meghatározott  alapelvek  és  minimumszabályok  között  egyenértékűséget  kell  fenntartani,  az  Európai  Parla
ment  gondoskodik  arról,  hogy  az  épületeiben  a  minősített  adatok  tekintetében  alkalmazott  biztonsági  intézke
dések  egyenértékűek  legyenek  a  tanácsi  épületekben  az  ilyen  adatoknak  biztosított  védelmi  szinttel.  Az  Európai 
Parlament  és  a  Tanács  érintett  szolgálatai  ennek  érdekében  szorosan  együttműködnek  egymással.

(3) A  Tanács  által  az  Európai  Parlament  rendelkezésére  bocsátott  minősített  adatok  tekintetében  a  Parlament 
megfelelő  intézkedéseket  hoz  annak  biztosítása  érdekében,  hogy:

a) azokat  kizárólag  arra  a  célra  használják  fel,  amelyre  a  hozzáférést  megadták;

b) azokon  a  személyeken  kívül,  akik  a  4.  és  az  5.  cikkel  összhangban  hozzáférést  kaptak,  más  ne  férhessen 
hozzájuk,  és  azok  ne  kerüljenek  nyilvánosságra;

c) a  Tanács  előzetes  írásbeli  hozzájárulása  nélkül  azokat  ne  adják  át  más  uniós  intézmények,  szervek  vagy  hiva
talok,  illetve  tagállamok,  harmadik  államok  vagy  nemzetközi  szervezetek  részére.

(4) A  más  uniós  intézményektől,  szervektől  vagy  hivataloktól,  illetve  tagállamoktól,  harmadik  államoktól  vagy 
nemzetközi  szervezetektől  származó  minősített  adatokhoz  a  Tanács  kizárólag  a  kibocsátó  előzetes  írásbeli  hozzá
járulása  alapján  biztosíthat  hozzáférést  az  Európai  Parlament  számára.

1.4.2014 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 95/3
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4.  cikk

Személyzeti  biztonság

(1) A  minősített  adatokhoz  az  5.  cikk  (4)  bekezdésével  összhangban  hozzáférést  kell  biztosítani  az  Európai 
Parlament  képviselőinek.

(2) Amennyiben  az  érintett  adatok  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  vagy  TRÈS 
SECRET  UE/EU  TOP  SECRET,  vagy  ezekkel  egyenértékű  minősítési  szinttel  rendelkeznek,  hozzáférés  kizárólag  az 
Európai  Parlament  elnöke  által  felhatalmazott  azon  képviselőknek  adható,  akik:

a) átestek  az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatának  megfelelő  biztonsági  ellenőrzésen;  vagy

b) valamely  illetékes  nemzeti  hatóságtól  értesítést  kaptak  arról,  hogy  a  nemzeti  jogszabályokkal  és  rendelkezé
sekkel  összhangban,  feladatkörüknél  fogva  e  hozzáférésre  megfelelő  felhatalmazást  kaptak.

Az  első  bekezdés  sérelme  nélkül,  amennyiben  az  érintett  adatok  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL  vagy 
azzal  egyenértékű  minősítési  szinttel  rendelkeznek,  hozzáférés  adható  az  5.  cikk  (4)  bekezdésével  összhangban 
meghatározott  azon  európai  parlamenti  képviselőknek  is,  akik  az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatával 
összhangban  hivatalos,  aláírásukkal  hitelesített  nyilatkozatot  tesznek  arról,  hogy  ezeket  az  adatokat  nem  teszik 
hozzáférhetővé  mások  számára.  A  Tanácsot  tájékoztatni  kell  arról,  hogy  kik  azok  az  európai  parlamenti  képvi
selők,  akik  ezen  albekezdés  alapján  hozzáférést  kaptak.

(3) A  minősített  adatokhoz  való  hozzáférés  azt  követően  adható  meg,  hogy  az  európai  parlamenti  képviselőket 
tájékoztatták  az  ilyen  adatoknak  az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatával  összhangban  történő  védelmével 
kapcsolatos  kötelezettségeikről,  és  a  képviselők  tudomásul  vették  ezeket  a  kötelezettségeiket,  továbbá  tájékoztatták 
őket  e  védelmet  biztosító  eszközökről.

(4) A  minősített  adatokhoz  való  hozzáférés  kizárólag  az  Európai  Parlament  tisztviselői  és  politikai  csoportoknak 
dolgozó  egyéb  parlamenti  alkalmazottak  részére  adható:

a) akiket  az  5.  cikk  (4)  bekezdésével  összhangban  meghatározott  illetékes  parlamenti  szerv  vagy  tisztségviselő 
előzetesen  olyan  személyként  jelölt  meg,  akinek  rendelkeznie  kell  a  szükséges  információkkal;

b) akik  az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatával  összhangban  átestek  a  megfelelő  szintű  biztonsági  ellenőr
zésen,  amennyiben  az  adatok  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  vagy  TR  ÈS 
SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  szintű,  illetve  azzal  egyenértékű  minősítési  szinttel  rendelkeznek;  valamint

c) akik  tájékoztatást  és  írásbeli  útmutatást  kaptak  az  ilyen  adatok  védelmével  kapcsolatos  kötelezettségeikről  és  e 
védelmet  biztosító  eszközökről,  továbbá  nyilatkozatot  írtak  alá,  amelyben  elismerik  a  szóban  forgó  útmutatás 
kézhezvételét  és  vállalják,  hogy  az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatával  összhangban  ezen  útmutatás 
szerint  járnak  el.

5.  cikk

A  minősített  adatokhoz  való  hozzáférés  megadását  célzó  eljárás

(1) A  Tanács  –  amennyiben  az  a  Szerződések  értelmében  vagy  a  Szerződések  alapján  elfogadott  jogi  aktusok 
értelmében  jogi  kötelezettsége  –  hozzáférést  biztosít  az  Európai  Parlament  számára  az  1.  cikkben  említett  minő
sített  adatokhoz.  A  (3)  bekezdésben  említett  parlamenti  szervek  vagy  tisztségviselők  is  benyújthatnak  ilyen 
adatokhoz  való  hozzáférésre  irányuló  írásbeli  kérést.

(2) A  Tanács  az  1.  cikkben  említett  minősített  adatokhoz  egyéb  esetekben  is  hozzáférést  biztosíthat  az  Európai 
Parlament  számára,  akár  saját  kezdeményezésére,  akár  a  (3)  bekezdésben  említett  parlamenti  szervek  vagy  tiszt
ségviselők  valamelyikének  írásbeli  kérésére.

(3) Az  alábbi  parlamenti  szervek  vagy  tisztségviselők  nyújthatnak  be  írásbeli  kérést  a  Tanácshoz:

a) az  elnök;

b) az  Elnökök  Értekezlete;

c) az  Elnökség;

d) az  érintett  bizottság(ok)  elnöke;

e) az  érintett  előadó(k).
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Más  képviselők  részéről  érkező  kéréseket  az  első  albekezdésben  említett  parlamenti  szerveken  vagy  tisztségvise
lőkön  keresztül  kell  benyújtani.

A  Tanács  haladéktalanul  válaszol  ezekre  a  kérésekre.

(4) Amennyiben  a  Tanácsnak  jogi  kötelezettsége,  hogy  az  Európai  Parlament  számára  hozzáférést  biztosítson 
a  minősített  adatokhoz,  vagy  amennyiben  úgy  dönt,  hogy  minősített  adataihoz  hozzáférést  biztosít  az  Európai 
Parlamentnek,  az  adatok  továbbítását  megelőzően  a  (3)  bekezdésben  felsorolt  releváns  szervekkel  vagy  tisztségvi
selővel  együtt  írásban  meghatározza  a  következőket:

a) hogy  a  hozzáférés  megadható-e  az  alábbiak  közül  egy  vagy  több  személy  részére:

i. az  elnök;

ii. az  Elnökök  Értekezlete;

iii. az  Elnökség;

iv. az  érintett  bizottság(ok)  elnöke;

v. az  érintett  előadó(k);

vi. az  érintett  bizottság(ok)  valamennyi  tagja  vagy  egyes  tagjai;  és

b) az  ilyen  adatok  védelme  érdekében  a  kezelésükkel  kapcsolatos  konkrét  szabályokat.

6.  cikk

A  minősített  adatok  nyilvántartásba  vétele,  tárolása,az  azokba  való  betekintés  és  azok  megvitatása  az 
Európai  Parlamentben

(1) A  Tanács  által  az  Európai  Parlament  rendelkezésére  bocsátott  –  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL, 
SECRET  UE/EU  SECRET  vagy  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  szintű,  vagy  azzal  egyenértékű  minősítési 
szintű  –  minősített  adatokat:

a) biztonsági  okokból  –  életciklusuk  rögzítése  érdekében,  valamint  azért,  hogy  mindenkor  nyomon  követhetők 
legyenek  –  nyilvántartásba  kell  venni;

b) olyan  biztonságos  helyen  kell  tárolni,  amely  a  fizikai  biztonság  tekintetében  megfelel  a  Tanács  biztonsági 
szabályzatában  és  az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatában  megállapított  minimumszabályoknak,  amely
eknek  egyenértékűeknek  kell  lenniük;  és

c) a  megfelelő  európai  parlamenti  képviselők,  az  Európai  Parlament  tisztviselői,  és  a  4.  cikk  (4)  bekezdésében  és 
az  5.  cikk  (4)  bekezdésében  említett  politikai  csoportoknak  dolgozó  egyéb  parlamenti  alkalmazottak  kizárólag 
az  Európai  Parlament  épületeiben  kialakított,  biztonságos  olvasóteremben  tekinthetik  meg.  Ebben  az  esetben 
a  következő  feltételeknek  kell  teljesülniük:

i. az  adatok  semmilyen  módon  nem  másolhatók  le,  így  nem  fénymásolhatók  és  nem  készíthető  róluk  fény
képfelvétel;

ii. a  dokumentumokról  nem  készíthetők  jegyzetek;  és

iii. az  olvasóterembe  semmilyen  elektronikus  kommunikációs  eszköz  nem  vihető  be.

(2) A  Tanács  által  az  Európai  Parlament  rendelkezésére  bocsátott  –  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  vagy  azzal 
egyenértékű  minősítési  szintű  –  minősített  adatokat  az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatával  összhangban 
kell  kezelni  és  tárolni,  és  az  Európai  Parlamentnek  gondoskodnia  kell  arról,  hogy  az  általa  biztosított  védelem 
szintje  egyenértékű  legyen  a  Tanács  biztonsági  szabályzatában  az  ilyen  minősített  adatoknak  biztosított  védelmi 
szinttel.

Az  e  megállapodás  hatálybalépését  követő  tizenkét  hónap  során  a  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  minősítési 
szintű,  vagy  azzal  egyenértékű  minősítési  szinttel  rendelkező  adatokat  –  az  első  albekezdésben  foglaltak  ellenére 
–  az  (1)  bekezdésben  foglaltaknak  megfelelően  kell  kezelni  és  tárolni.  Az  ezekhez  a  minősített  adatokhoz  való 
hozzáférésre  a  4.  cikk  (4)  bekezdésének  a)  és  c)  pontjában,  valamint  az  5.  cikk  (4)  bekezdésében  szereplő 
rendelkezések  az  irányadók.

(3) A  minősített  adat  kizárólag  olyan  kommunikációs  és  információs  rendszereken  keresztül  kezelhető, 
amelyeket  megfelelően  –  a  Tanács  biztonsági  szabályzatában  foglaltakkal  egyenértékű  előírásokkal  összhangban  – 
akkreditáltak  vagy  jóváhagytak.

(4) Az  Európai  Parlamenten  belüli  címzettekkel  szóban  közölt  minősített  adatokra  az  írásos  formában  szereplő 
minősített  adatokkal  azonos  szintű  védelem  alkalmazandó.
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(5) E  cikk  (1)  bekezdésének  c)  pontjától  eltérően  a  Tanács  által  az  Európai  Parlament  részére  átadott,  legfeljebb 
CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL  vagy  azzal  egyenértékű  minősítési  szinttel  rendelkező  adatokról  zárt 
ülésen  vita  folytatható,  amelyen  kizárólag  azon  európai  parlamenti  képviselők,  az  Európai  Parlament  tisztviselői 
és  valamely  politikai  csoportnak  dolgozó  azon  egyéb  parlamenti  alkalmazottak  vehetnek  részt,  akik  a  4.  cikk  (4) 
és  az  5.  cikk  (4)  bekezdésével  összhangban  az  adatokhoz  hozzáférést  kaptak.  A  következő  feltételeknek  kell 
teljesülniük:

— a  dokumentumokat  az  ülés  elején  ki  kell  osztani,  majd  az  ülés  végén  össze  kell  gyűjteni,

— a  dokumentumok  semmilyen  módon  nem  másolhatók,  így  nem  fénymásolhatók  és  nem  készülhet  róluk  fény
képfelvétel,

— a  dokumentumokról  nem  készíthetők  jegyzetek,

— az  ülésterembe  semmilyen  elektronikus  kommunikációs  eszköz  nem  vihető  be,  és

— az  ülésről  készült  jegyzőkönyv  nem  tartalmazhat  utalást  a  minősített  adatokat  érintő  napirendi  pont  megbesz
élésére.

(6) Amennyiben  az  üléseken  SECRET  UE/EU  SECRET  vagy  TRES  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  minősítési 
szinttel,  vagy  azzal  egyenértékű  minősítési  szinttel  rendelkező  adatok  megvitatására  van  szükség,  az  Európai 
Parlament  és  a  Tanács  eseti  alapon  külön  szabályokban  állapodik  meg.

7.  cikk

A  biztonsági  szabályok  megsértése,  a  minősített  adatok  elvesztésevagy  illetéktelen  tudomására  jutása

(1) Amennyiben  bebizonyosodik  vagy  felmerül  annak  gyanúja,  hogy  valamely,  a  Tanács  részéről  az  Európai 
Parlament  rendelkezésére  bocsátott  minősített  adat  elveszett  vagy  illetéktelen  tudomására  jutott,  az  Európai  Parla
ment  főtitkára  erről  haladéktalanul  tájékoztatja  a  Tanács  főtitkárát.  Az  Európai  Parlament  főtitkára  tájékoztatja  a 
Tanács  főtitkárát  az  ez  ügyben  végzett  kivizsgálás  eredményéről  és  az  ilyen  esetek  újbóli  előfordulásának  megelő
zése  érdekében  hozott  intézkedésekről.  Európai  parlamenti  képviselő  érintettsége  esetén  az  Európai  Parlament 
elnöke  az  Európai  Parlament  főtitkárával  együtt  jár  el.

(2) Azon  európai  parlamenti  képviselőre,  aki  megsérti  az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatában,  illetve 
az  e  megállapodásban  megállapított  rendelkezéseket,  az  Európai  Parlament  eljárási  szabályzatának  9.  cikke  (2) 
bekezdésében  és  152–154.  cikkében  megállapított  intézkedések  és  szankciók  szabhatók  ki.

(3) Azon  európai  parlamenti  tisztviselőre  vagy  valamely  politikai  csoport  számára  dolgozó  egyéb  parlamenti 
alkalmazottra,  aki  megsérti  az  Európai  Parlament  biztonsági  szabályzatában,  illetve  az  e  megállapodásban  megálla
pított  rendelkezéseket,  a  259/68/EGK,  Euratom,  ESZAK  tanácsi  rendeletben (1)  megállapított,  az  Európai  Unió 
tisztviselőinek  személyzeti  szabályzatában,  illetve  az  Európai  Unió  egyéb  alkalmazottainak  alkalmazási  feltételeiben 
megállapított  szankciók  szabhatók  ki.

(4) A  minősített  adatok  elvesztéséért  vagy  illetéktelenek  tudomására  jutásáért  felelős  személy  a  vonatkozó 
jogszabályok  és  rendelkezések  szerint  fegyelmi  és/vagy  jogi  eljárás  alá  vonható.

8.  cikk

Záró  rendelkezések

(1) Az  Európai  Parlament,  illetve  a  Tanács  meghozza  a  maga  részéről  szükséges  intézkedéseket  e  megállapodás 
végrehajtásának  biztosítása  érdekében.  E  célból  együttműködést  folytatnak,  különösen  olyan  látogatások  szervezése 
révén,  amelyek  arra  irányulnak,  hogy  nyomon  kövessék  e  megállapodás  biztonsági–műszaki  aspektusainak 
végrehajtását.

(2) A  minősített  adatok  védelme  vonatkozásában  meghatározott  alapelvek  és  minimumszabályok  egyenértékű
sége  fenntartásának  biztosítása  érdekében  az  Európai  Parlament  Titkárságának  és  a  Tanács  Főtitkárságának  megfe
lelő  szolgálatai  konzultálnak  egymással,  mielőtt  a  két  intézmény  bármelyike  megváltoztatná  saját  biztonsági 
szabályzatát.

(1) HL L 56., 1968.3.4., 1.o.
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(3) A  minősített  adatokat  azt  követően  kell  e  megállapodás  alapján  az  Európai  Parlament  rendelkezésére  bocsá
tani,  hogy  a  Tanács  –  az  Európai  Parlamenttel  együtt  –  megállapította,  hogy  megvalósult  az  egyenértékűség 
egyrészt  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  biztonsági  szabályzatában  szereplő,  a  minősített  adatok  védelme 
vonatkozásában  meghatározott  alapelvek  és  minimumszabályok  között,  másrészt  pedig  a  minősített  adatoknak  az 
Európai  Parlament  és  a  Tanács  épületeiben  biztosított  védelmi  szintjei  között.

(4) Ez  a  megállapodás  –  a  végrehajtása  során  szerzett  tapasztalatokra  figyelemmel  –  a  két  intézmény  bármelyi
kének  kérésére  felülvizsgálható.

(5) Ez  a  megállapodás  az  Európai  Unió  Hivatalos  Lapjában  való  kihirdetésének  napján  lép  hatályba.

Kelt  Brüsszelben  és  Strasbourgban,  2014.  március  12-én.

Az  Európai  Parlament  részéről

Az  elnök

A  Tanács  részéről

Az  elnök
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II 

(Közlemények) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK 

EURÓPAI PARLAMENT 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA 

(2013. április 15.) 

a bizalmas adatok Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályokról 

(2014/C 96/01) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE, 

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzata 23. cikkének (12) bekezdésére, 

mivel: 

(1) Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, 2010. október 20-án aláírt keretme
gállapodásra (1) (keretmegállapodás), illetve az Európai Parlament és a Tanács közötti, a közös kül- és biztonságpo
litikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbí
tásáról és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről szóló, 2014. március 12-én aláírt intézményközi 
megállapodásra (2) (intézményközi megállapodás) tekintettel különleges szabályokat kell megállapítani a bizalmas 
adatok Európai Parlament általi kezelésére vonatkozóan. 

(2)  A Lisszaboni Szerződés új feladatokat ró az Európai Parlamentre, és a Parlament tevékenységének a bizonyos fokú 
titoktartást igénylő területeken történő továbbfejlesztése érdekében szükség van az alapelvek, a biztonsági mini
mumszabályok és a bizalmas, köztük minősített adatok Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó megfelelő 
eljárások meghatározására. 

(3) Az ebben a határozatban lefektetett szabályok célja, hogy az európai uniós döntéshozatali folyamat zökkenő
mentes működésének előmozdítása érdekében biztosítsák a védelem közös szabályainak egyenértékűségét és 
összeegyeztethetőségét a Szerződések által vagy alapján létrehozott többi intézmény, szerv, hivatal és ügynökség, 
illetve a tagállamok által elfogadott szabályokkal. 

(4)  E határozat rendelkezései nem érintik a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és jövőbeli, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 15. cikkével összhangban elfogadott szabályokat. 

2014.4.1. C 96/1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU   

(1) HL L 304., 2010.11.20., 47. o. 
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(5)  E határozat rendelkezései nem érintik a személyes adatok védelméről szóló jelenlegi és jövőbeli, az EUMSZ 
16. cikkével összhangban elfogadott szabályokat, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Cél 

E határozat a bizalmas adatok Európai Parlament általi igazgatását és kezelését szabályozza, beleértve az ilyen adatok 
létrehozását, fogadását, továbbítását és tárolását az adatok bizalmas jellegének megfelelő védelme céljából. A határozat az 
intézményközi megállapodás és a keretmegállapodás – különösen annak II. melléklete – végrehajtását szolgálja. 

2. cikk 

Fogalommeghatározások 

E határozat alkalmazásában: 

a)  „adat”: minden szóban vagy írásban tett tájékoztatás, adathordozótól és megfogalmazótól függetlenül; 

b)  „bizalmas adat”: a „minősített adat” és a nem minősített „egyéb bizalmas adat”; 

c)  „minősített adat”: az „EU-minősített adat” és az „egyenértékű minősített adat”; 

d)  „EU-minősített adat”: olyan információ és anyag, amelyet TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET, 
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítéssel láttak el, és amelynek engedély 
nélküli kiszolgáltatása különböző mértékben sértheti az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának az érdekeit, 
függetlenül attól, hogy az ilyen adat a szerződések által vagy alapján létrehozott intézményeken, szerveken, hivata
lokon vagy ügynökségeken belül keletkezett. E vonatkozásban: 

–  TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET („EU SZIGORÚAN TITKOS”) minősítésűek az olyan információk és anyagok, amelyek 
engedély nélküli kiszolgáltatása rendkívül súlyosan sérthetné az Unió, illetve egy vagy több tagállama alapvető 
érdekeit, 

–  SECRET UE/EU SECRET („EU TITKOS”) minősítésűek az olyan információk és anyagok, amelyek engedély nélküli 
kiszolgáltatása súlyosan sérthetné az Unió, illetve egy vagy több tagállama alapvető érdekeit, 

–  CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL („EU BIZALMAS”) minősítésűek az olyan információk és anyagok, amelyek 
engedély nélküli kiszolgáltatása sérthetné az Unió, illetve egy vagy több tagállama alapvető érdekeit; 

–  RESTREINT UE/EU RESTRICTED („EU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ”) minősítésűek az olyan információk és anyagok, 
amelyek engedély nélküli kiszolgáltatása hátrányosan érinthetné az Unió, illetve egy vagy több tagállama érdekeit; 

e)  „egyenértékű minősítésű adat”: a tagállamok, harmadik államok vagy nemzetközi szervezetek által rendelkezésre 
bocsátott minősített adat, amelynek biztonsági minősítési jelölése megfelel az EU-minősített adatok esetében használt 
biztonsági minősítési jelölések valamelyikének, és amelyet a Tanács vagy a Bizottság továbbított az Európai Parlament 
részére; 
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f)  „egyéb bizalmas adat”: az Európai Parlamentben létrehozott vagy a Szerződések által vagy alapján létrehozott többi 
intézmény, szerv, hivatal és ügynökség, illetve a tagállamok által az Európai Parlamentnek továbbított minden egyéb 
nem minősített bizalmas adat, beleértve az adatvédelmi szabályok vagy a szakmai titoktartási kötelezettség hatálya 
alá tartozó adatokat is; 

g)  „dokumentum”: minden rögzített információ, fizikai formájától vagy jellemzőitől függetlenül; 

h)  „anyag”: bármilyen dokumentum, illetve készre gyártott vagy gyártás alatt álló gép vagy berendezés; 

i)  „szükséges ismeret”: egy adott személy valamely hivatali funkció ellátása vagy feladat elvégzése érdekében szükséges 
hozzáférése a bizalmas adathoz; 

j) „felhatalmazás”: az Európai Parlament képviselői esetében az elnök, az Európai Parlament tisztviselői és a képviselő
csoportok alkalmazásában álló egyéb európai parlamenti alkalmazottak esetében a főtitkár által elfogadott határozat, 
amely egy meghatározott szintig hozzáférést engedélyez valamely személynek a minősített adatokhoz a nemzeti 
jogszabályok szerinti nemzeti hatóság által az I. melléklet 2. részében foglalt rendelkezéseknek megfelelően elvégzett 
biztonsági ellenőrzés (átvilágítás) kedvező eredménye alapján; 

k)  „visszaminősítés”: a minősítési szint leszállítása; 

l)  „minősítés megszüntetése”: mindenféle minősítés megszüntetése; 

m) „jelölés”: az „egyéb bizalmas adat” mellé illesztett jelölés előre meghatározott konkrét utasítások azonosítására a keze
lésére vagy az adott dokumentum által lefedett területre vonatkozóan. A jelölés minősített adat mellé is illeszthető a 
kezelésére vonatkozó további követelmények támasztása céljából; 

n)  „jelölés megszüntetése”: mindenféle jelölés megszüntetése; 

o)  „kibocsátó”: a bizalmas adat megfelelő felhatalmazással rendelkező szerzője; 

p)  „biztonsági közlemény”: a II. mellékletben foglaltak szerinti végrehajtási intézkedések; 

q) „kezelési utasítások”: technikai jellegű utasítások az Európai Parlament szolgálatai részére a bizalmas adatok kezelé
séről. 

3. cikk 

Alapelvek és minimumszabályok 

(1) A bizalmas adatok kezelése során az Európai Parlament az I. melléklet 1. részében foglalt alapelveket és minimum
szabályokat követi. 

(2) Az Európai Parlament ezen alapelveknek és minimumszabályoknak megfelelő információbiztonsági irányítórend
szert (ISMS) hoz létre. Az ISMS a biztonsági közleményből, a kezelési utasításokból és a vonatkozó eljárási szabályzatból 
áll. Az ISMS célja a parlamenti és adminisztrációs munka megkönnyítése, egyúttal biztosítva az Európai Parlament által 
feldolgozott valamennyi bizalmas adat védelmét, teljes mértékben tiszteletben tartva ezen adat kibocsátója által a bizton
sági közleményben meghatározott szabályokat. 

A bizalmas adatoknak az Európai Parlament automatizált kommunikációs és információs rendszereivel történő, a 
3. számú biztonsági közleményben lefektetett feldolgozása az információvédelmi koncepciónak megfelelően történik. 

(3) Az Európai Parlament képviselői a RESTREINT UE/EU RESTRICTED szintig (ezt a szintet is beleértve) biztonsági tanú
sítvány nélkül betekinthetnek a minősített adatokba. 
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(4) A CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy azzal egyenértékű minősítésű adatokhoz azon európai parlamenti 
képviselők kaphatnak hozzáférést, akiket erre az elnök az 5. cikk alapján felhatalmazott, vagy miután hivatalos, aláírá
sukkal hitelesített nyilatkozatot tesznek arról, hogy ezen adatok tartalmát nem közlik harmadik személyekkel, hogy tisz
teletben tartják a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL szinten minősített adatok védelmének kötelezettségét, illetve hogy 
vállalják ezen kötelezettség megsértésének következményeit. 

(5) A SECRET UE/EU SECRET vagy TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET vagy azzal egyenértékű minősítésű adatokhoz azon 
európai parlamenti képviselők kaphatnak hozzáférést, akiket erre az elnök felhatalmazott, miután: 

a)  e határozat I. mellékletének 2. részével összhangban átestek a biztonsági ellenőrzésen, vagy 

b)  valamely illetékes nemzeti hatóságtól értesítés érkezett arról, hogy az érintett képviselők a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban, feladatkörüknél fogva e hozzáférésre megfelelő felhatalmazást kaptak. 

(6) A minősített adatokhoz való hozzáférés azt követően adható meg, hogy az európai parlamenti képviselőket 
röviden tájékoztatták az ilyen adatoknak az I. melléklettel összhangban történő védelmével kapcsolatos kötelezettsé
geikről, és a képviselőknek tudomásul kell venniük e kötelezettségeiket. A képviselőket emellett röviden tájékoztatni kell 
e védelmet biztosító eszközökről. 

(7) Az Európai Parlament tisztviselői és a képviselőcsoportok alkalmazásában álló egyéb parlamenti alkalmazottak 
bizalmas adatokba akkor tekinthetnek be, ha a „szükséges ismeret” esetükben igazolt, a RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
szint feletti minősítésű adatokba pedig csak akkor, ha megfelelő szintű biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. A minősí
tett adatokhoz csak akkor kapnak hozzáférést, ha tájékoztatást és írásbeli útmutatást kaptak az ilyen adatok védelmével 
kapcsolatos kötelezettségeikről és e védelmet biztosító eszközökről, továbbá ha nyilatkozatot írtak alá, amelyben elis
merik a szóban forgó útmutatás kézhezvételét, és vállalják, hogy a jelen szabályokkal összhangban ezen útmutatás 
szerint járnak el. 

4. cikk 

Bizalmas adat létrehozása és adminisztratív kezelése az Európai Parlament által 

(1) Bizalmas adat kibocsátására és/vagy adat minősítésére a biztonsági közleményben rögzített módon az Európai 
Parlament elnöke, az érintett parlamenti bizottságok elnökei, a főtitkár és/vagy az általa írásban megfelelően felhatalma
zott személy jogosult. 

(2) A minősített adat létrehozásakor a kibocsátó – az ezen elnökségi határozat I. mellékletében foglalt nemzetközi 
szabályokkal és fogalommeghatározásokkal összhangban – a megfelelő minősítési szintet alkalmazza. A kibocsátó álta
lános szabályként ezen kívül meghatározza az adat megtekintésére a minősítési szintnek megfelelően felhatalmazandó 
címzetteket. Erről a dokumentumnak a Minősített Adatok Osztályán való elhelyezésekor tájékoztatni kell a Minősített 
Adatok Osztályát. 

(3) A szakmai titoktartás alá tartozó „egyéb bizalmas adat” kezelése során az I. és a II. mellékleteknek, illetve a kezelési 
utasításoknak megfelelően kell eljárni. 

5. cikk 

Bizalmas adat Európai Parlament általi fogadása 

(1) Az Európai Parlamenthez beérkező bizalmas adatot a következőképpen kell továbbítani: 

a)  a RESTREINT UE/EU RESTRICTED vagy azzal egyenértékű minősítésű adatot és az „egyéb bizalmas adatot” a továbbítás 
iránti kérelmet benyújtó parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságára vagy közvetlenül a Minősített Adatok Osztály
ának; 

b) a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET vagy TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, vagy azzal egyenér
tékű minősítésű adatot a Minősített Adatok Osztályának. 
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(2) A bizalmas adatok nyilvántartásáról, tárolásáról és nyomon követhetőségéről az ügy jellegének megfelelően vagy 
az adatot megkapó parlamenti szerv/tisztségviselő titkársága, vagy a Minősített Adatok Osztálya gondoskodik. 

(3) A Bizottság által a keretmegállapodás II. melléklete 3.2. pontjának alapján továbbított bizalmas adat, vagy a Tanács 
által az intézményközi megállapodás 5. cikke (4) bekezdésének alapján továbbított minősített adat esetében a közös 
megegyezéssel meghatározandó, az adat bizalmas jellegének megőrzését szolgáló, megállapodás szerinti intézkedéseket a 
bizalmas adattal együtt az adott parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságán vagy a Minősített Adatok Osztályán kell elhe
lyezni, az ügy jellegének megfelelően. 

(4) A 3. bekezdésben említett intézkedések értelemszerűen alkalmazhatók a bizalmas adatok Szerződések által vagy 
alapján létrehozott többi intézmény, szerv, hivatal és ügynökség, illetve tagállamok általi továbbítása esetében is. 

(5) A TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET vagy azzal egyenértékű minősítésnek megfelelő szintű védelem biztosítása érde
kében az Elnökök Értekezlete felügyeleti bizottságot hoz létre. A TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET vagy azzal egyenértékű 
szinten minősített adatokat az Európai Parlament számára további szabályoknak megfelelően kell továbbítani, amelyeket 
az Európai Parlament az átadó uniós intézménnyel közösen állapít meg. 

6. cikk 

A minősített adat Európai Parlament általi továbbítása harmadik feleknek 

Az Európai Parlament azzal a feltétellel továbbíthat – az ügy jellegének megfelelően a kibocsátó vagy a minősített adatot 
az Európai Parlament felé továbbító uniós intézmény előzetes írásbeli hozzájárulásával – ilyen minősített adatot harmadik 
feleknek, ha utóbbiak gondoskodnak arról, hogy az ilyen adatok kezelése során a szolgálataikon és épületeiken belül az e 
határozatban meghatározott szabályokkal egyenértékű szabályok érvényesülnek. 

7. cikk 

Biztonságos helyiségek 

(1) A bizalmas adatok kezelése céljából az Európai Parlament biztonságos területet és biztonságos olvasótermeket hoz 
létre. 

(2) A biztonságos terület lehetőséget ad a minősített adatok nyilvántartásba vételére, megtekintésére, archiválására, 
továbbítására és kezelésére. A biztonságos terület többek között egy olvasóteremből és egy ülésteremből áll, amelyek a 
minősített adatok megtekintését szolgálják, és azokat a Minősített Adatok Osztálya működteti. 

(3) A biztonságos területen kívül is lehet biztonságos olvasótermet létesíteni a legfeljebb „RESTREINT UE/EU REST
RICTED” vagy azzal egyenértékű minősítésű szintű adatok, valamint az „egyéb bizalmas adatok” megtekintésének biztosí
tására. Ezeket a biztonságos olvasótermeket az illetékes parlamenti szerv/tisztségviselő titkársága vagy a Minősített 
Adatok Osztálya működteti, az ügy jellegének megfelelően. Ezekben a biztonságos olvasótermekben nem helyezhető el 
fénymásoló, telefon, fax, szkenner, vagy bármely más, dokumentumok másolására vagy továbbítására alkalmas műszaki 
berendezés. 

8. cikk 

A bizalmas adatok nyilvántartásba vétele, kezelése és tárolása 

(1) A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” vagy azzal egyenértékű minősítésű adatot és az „egyéb bizalmas adatot” az ille
tékes parlamenti szerv/tisztségviselő titkársága vagy a Minősített Adatok Osztálya veszi nyilvántartásba és tárolja attól 
függően, hogy ki kapta meg az adatot. 
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(2) A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” vagy azzal egyenértékű minősítésű adat és az „egyéb bizalmas adat”kezelésére az 
alábbi feltételek alkalmazandók: 

a) a dokumentumokat személyesen kell átadni a titkárság vezetőjének, aki köteles azokat nyilvántartásba venni, és átvé
teli elismervényt kiállítani róluk; 

b)  ezeket a dokumentumokat tényleges használatuk idején kívül zárt helyen kell őrizni, a titkárság felelőssége mellett; 

c) semmilyen körülmények között nem lehet az adatot más eszközre menteni vagy bárkinek átadni; ezeket a dokumen
tumokat a biztonsági közleményben meghatározott, megfelelően akkreditált eszközzel lehet csak másolni; 

d)  az ilyen adathoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiket a kibocsátó vagy az adatot az Európai Parlament felé 
továbbító uniós intézmény jelölt meg, a 4. cikk (2) bekezdésében vagy az 5. cikk (3), (4) vagy (5) bekezdésében emlí
tett szabályoknak megfelelően; 

e)  a parlamenti szerv/tisztségviselő titkársága nyilvántartást vezet az adatokat megtekintő személyekről, valamint a 
megtekintés napjáról és időpontjáról, és azonnal továbbítja a nyilvántartást a Minősített Adatok Osztályára azzal 
egyidőben, hogy az adatot elhelyezik a Minősített Adatok Osztályán. 

(3) A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, a „SECRET UE/EU SECRET” vagy a „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten 
vagy azzal egyenértékű minősítésű szintű adatot a Minősített Adatok Osztálya veszi nyilvántartásba, kezeli és tárolja a 
biztonságos területen, az adott minősítési szintnek megfelelően és a biztonsági közleményben meghatározottak szerint. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglal szabályok megsértése esetén – az ügy jellegének megfelelően – a parlamenti 
szerv/tisztségviselő titkárságának vagy a Minősített Adatok Osztályának illetékes tisztviselője tájékoztatja a főtitkárt, aki 
az ügyet az elnök elé terjeszti, amennyiben abban az Európai Parlament valamely képviselője érintett. 

9. cikk 

A biztonságos helyiségekhez való hozzáférés 

(2) A biztonságos területre csak a következők léphetnek be: 

a)  azok a személyek, akik a 3. cikk (4)-(7) bekezdése alapján betekinthetnek az ott tárolt adatokba, és akik a 10. cikk (1) 
bekezdése alapján kérelmet nyújtottak be; 

b) azok a személyek, akik a 4. cikk (1) bekezdése alapján minősített adatokat hozhatnak létre, és a 10. cikk (1) bekez
dése alapján kérelmet nyújtottak be; 

c)  az Európai Parlament Minősített Adatok Osztályán dolgozó tisztviselők; 

d)  a kommunikációs és információs rendszer irányításáért felelős európai parlamenti tisztviselők; 

e)  szükség esetén az Európai Parlamentnek a biztonságért és tűzvédelemért felelős tisztviselői, 

f)  a takarító személyzet csak a Minősített Adatok Osztályának tisztviselője jelenlétében és szigorú felügyelete mellett. 

(2) A Minősített Adatok Osztálya megtagadhatja a biztonságos területre való belépést minden olyan személy esetében, 
aki nem jogosult a belépésre. A belépés megtagadása elleni kifogást az Európai Parlament képviselője általi belépés iránti 
kérelem esetén az elnöknek, más személyek esetében a főtitkárnak kell benyújtani. 

(3) A főtitkár engedélyezheti korlátozott számú személyek találkozóját az a biztonságos területen belül található ülés
teremben. 
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(4) A biztonságos olvasóterembe csak a következők léphetnek be: 

a)  a bizalmas adatok megtekintése vagy létrehozása céljából megfelelően azonosított európai parlamenti képviselők, 
európai parlamenti tisztviselők és a képviselőcsoportok alkalmazásában álló egyéb európai parlamenti alkalmazottak; 

b)  az Európai Parlamentnek a kommunikációs és információs rendszer irányításáért felelős tisztviselői, az adatot 
megkapó parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságának tisztviselői és a Minősített Adatok Osztálya tisztviselői; 

c)  szükség esetén az Európai Parlamentnek a biztonságért és tűzvédelemért felelős tisztviselői; 

d)  a takarító személyzet csak – az ügy jellegének megfelelően – a parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságán vagy a 
Minősített Adatok Osztályán dolgozó tisztviselő jelenlétében és szigorú felügyelete mellett. 

(5) A parlamenti szerv/tisztségviselő illetékes titkársága vagy a Minősített Adatok Osztálya megtagadhatja a bizton
ságos olvasóterembe való belépést minden olyan személy esetében, aki nem jogosult a belépésre. A belépés megtagadása 
elleni kifogást az Európai Parlament képviselője általi belépés iránti kérelem esetén az elnöknek, más személyek esetében 
a főtitkárnak kell benyújtani. 

10. cikk 

Bizalmas adatok megtekintése vagy létrehozása a biztonságos helyiségekben 

(1) A bizalmas adatot a biztonságos helyen megtekinteni vagy létrehozni kívánó személy előzetesen közli a Minősített 
Adatok Osztályával a nevét. A Minősített Adatok Osztálya ellenőrzi az adott személy személyazonosságát, és meggyő
ződik arról, hogy az adott személy a 3. cikk (3-(7)) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdésében vagy az 5. cikk (3), (4) 
és (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban jogosult-e engedéllyel az adat megtekintésére vagy létrehozására. 

(2) A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatokat és az „egyéb bizalmas 
adatokat” a 3. cikk (3) és (7) bekezdésének megfelelően a biztonságos olvasóteremben megtekinteni kívánó személy 
előzetesen közli az illetékes parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságával vagy a Minősített Adatok Osztályával a nevét. 

(3) Kivételes körülményektől (például ha rövid időn belül számos betekintési kérelmet nyújtanak be) eltekintve 
egyszerre csak egy személy számára engedélyezhető a bizalmas adat biztonságos helyiségben való, a parlamenti 
szerv/tisztségviselő titkárságának vagy a Minősített Adatok Osztálya egy tisztviselőjének jelenlétében történő megtekin
tése. 

(4) A megtekintés ideje alatt tilos a külvilággal való kapcsolatfelvétel (beleértve a telefon vagy egyéb technológiai 
eszközök használatát is), a jegyzetkészítés és a megtekintett bizalmas adat fénymásolása vagy fényképezése. 

(5) Mielőtt a betekintő személy engedélyt kapna a biztonságos helyiség elhagyására, a parlamenti szerv/tisztségviselő 
titkárságának vagy a Minősített Adatok Osztályának tisztviselője ellenőrzi a megtekintett bizalmas adatok meglétét, 
sértetlenségét és teljességét. 

(6) A fenti szabályok megsértése esetén a parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságának vagy a Minősített Adatok 
Osztályának tisztviselője tájékoztatja a főtitkárt, aki az ügyet az elnök elé terjeszti, amennyiben abban az Európai Parla
ment egy képviselője érintett. 

11. cikk 

A bizalmas adatoknak a biztonságos helyiségeken kívül, zárt ülésen történő megtekintésére vonatkozó 
minimumszabályok 

(1) A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatokat és az „egyéb bizalmas 
adatokat” a biztonságos helyiségeken kívül, zárt ülésen is megtekinthetik az Európai Parlament parlamenti bizottságainak 
vagy más politikai és adminisztratív szerveinek tagjai. 
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(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott körülmények fennállása esetén az ülésért felelős parlamenti szerv/tisztségvi
selő titkársága köteles gondoskodni az alábbi feltételek teljesüléséről: 

a) csak az illetékes bizottság vagy szerv elnöke által az ülésen való részvételre kijelölt személyek léphetnek be az üléste
rembe; 

b)  valamennyi dokumentumot besorszámozzák, az ülés kezdetén kiosztják és az ülés végén újra beszedik őket, továbbá 
ezekről a dokumentumokról jegyzetek, fénymásolatok és fényképek nem készülhetnek; 

c)  az ülés jegyzőkönyve nem tehet említést a szóban forgó adat megvitatásának tartalmáról. Kizárólag az esetlegesen e 
tárgyban hozott határozatokat lehet feljegyezni; 

d)  az Európai Parlamenten belüli címzettekkel szóban közölt bizalmas adatokra az írásbeli bizalmas adatokkal azonos 
szintű védelem vonatkozik; 

e)  nem lehet egyéb dokumentumokat tárolni az üléstermekben; 

f)  csak a szükséges számban lehet a dokumentumokat kiosztani a résztvevőknek és a tolmácsoknak az ülés kezdetén; 

g)  a dokumentumok minősítési/jelölési szintjét a levezető elnök az ülés kezdetén egyértelművé teszi; 

h)  a résztvevők nem vihetik ki a dokumentumokat az ülésteremből; 

i) a parlamenti szerv/tisztségviselő titkárság az ülés végén összegyűjti és leltárba veszi a dokumentumok minden példá
nyát; és 

j)  semmilyen elektronikus kommunikációs eszköz vagy egyéb elektronikus eszköz nem vihető be abba az ülésterembe, 
ahol a kérdéses bizalmas adatokat megtekintik vagy megtárgyalják. 

(3) Amikor a keretmegállapodás II. mellékletének 3.2.2 pontjában és az intézményközi megállapodás 6. cikke 
(5) bekezdésében meghatározott kivételeknek megfelelően a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” szinten vagy azzal 
egyenértékű szinten minősített adatokat zárt ülésen tárgyalják, az ülésért felelős parlamenti szerv/tisztségviselő titkár
sága a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése mellett köteles gondoskodni arról is, hogy az ülésen való részvételre kijelölt 
személyek eleget tegyenek a 3. cikk (4) és (7) bekezdésében foglalt követelményeknek. 

(4) A (3) bekezdésben megfogalmazott esetben a Minősített Adatok Osztálya a zárt ülésért felelős parlamenti 
szerv/tisztségviselő titkársága rendelkezésére bocsátja a tárgyalásra kerülő dokumentumokat a szükséges példány
számban, amelyeket az ülés után vissza kell juttatni a Minősített Adatok Osztálya részére. 

12. cikk 

A bizalmas adat archiválása 

(1) Gondoskodni kell biztonságos archiválási rendszer rendelkezésre állásáról a biztonságos területen belül. A bizton
ságos irattár kezelése a szabványos archiválási kritériumoknak megfelelően a Minősített Adatok Osztályának feladata. 

(2) A Minősített Adatok Osztályán véglegesen elhelyezett minősített adatokat és a parlamenti szerv/tisztségviselő 
titkárságánál elhelyezett „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatokat hat 
hónappal az utolsó megtekintésük után, de legkésőbb elhelyezésük után egy évvel át kell helyezni a biztonságos területen 
belül található irattárba. Az „egyéb bizalmas adatokat” – kivéve, ha azokat a Minősített Adatok Osztályán helyezték el – 
az érintett parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságai archiválják, a dokumentumkezelés általános szabályainak megfe
lelően. 
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(3) A biztonságos irattárban tárolt bizalmas adat az alábbi feltételek teljesülése esetén tekinthető meg: 

a)  csak a bizalmas adat elhelyezésekor kitöltött kísérőlapon szereplő, név, beosztás vagy tisztség szerint azonosított 
személyek kaphatnak engedélyt az adott adat megtekintésére; 

b)  a betekintési kérelmet a Minősített Adatok Osztályának kell benyújtani, amely biztosítja a kérdéses dokumentum 
átszállítását az irattárból a biztonságos olvasóterembe; 

c)  a 10. cikkben megállapított, a bizalmas adatok megtekintésére vonatkozó eljárások és feltételek alkalmazandók. 

13. cikk 

A bizalmas adat visszaminősítése, illetve a minősítés és a jelölés megszüntetése 

(1) Bizalmas adatot csak a kibocsátó előzetes engedélyével lehet visszaminősíteni, vagy azok minősítését vagy jelölését 
megszüntetni, szükség esetén az egyéb érdekelt felekkel történt egyeztetés után. 

(2) A visszaminősítést, illetve a minősítés megszüntetését írásban kell megerősíteni. A kibocsátó feladata tájékoztatni a 
címzetteket a változásról, akiknek viszont azokat a további címzetteket kell tájékoztatniuk a változásról, akiknek ők a 
dokumentumot megküldték vagy lemásolták. Ha lehetséges, a kibocsátók a minősített dokumentumokon meghatározzák 
azt az időpontot, időtartamot vagy eseményt, amikortól vagy amelynek lejártát, illetve bekövetkezését követően a 
tartalom visszaminősíthető vagy minősítése megszüntethető. Egyébként a dokumentumokat legkésőbb ötévente felül kell 
vizsgálniuk annak megállapítása érdekében, hogy az eredeti minősítés továbbra is szükséges-e. 

(3) A biztonságos irattárban tárolt bizalmas adatokat kellő időben, de legkésőbb a dokumentum létrehozását követő 
25. évben meg kell vizsgálni annak eldöntésére, hogy szükség van-e azok visszaminősítésére, illetve a minősítés vagy a 
jelölés megszüntetésére. Ezen adatok vizsgálatára és közzétételére az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atom
energia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló, 1983. február 1-jei 354/83/EGK, 
Euratom tanácsi rendelet (1) rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. A minősítés megszüntetését a minősített adat kibo
csátója vagy az adott időben illetékes szolgálat hajtja végre az I. melléklet 1. részének 10. szakaszával összhangban. 

(4) A minősítés megszüntetését követően a biztonságos irattárban tárolt, korábban minősített adatot át kell helyezni 
az Európai Parlament levéltárába állandó megőrzésre és további kezelésre az alkalmazandó szabályok szerint. 

(5) A jelölés megszüntetését követően a korábbi „egyéb bizalmas adat” az Európai Parlament adatkezelési szabályainak 
hatálya alá esik. 

14. cikk 

A biztonsági szabályok megsértése, bizalmas adatok elvesztése vagy illetéktelen tudomására jutása 

(1) Általában az adat bizalmas jellegének, vagy kifejezetten e határozatnak a megsértése az Európai Parlament képvi
selői esetén az Európai Parlament eljárási szabályzatában meghatározott szankciókkal kapcsolatos, vonatkozó rendelke
zések alkalmazását vonja maga után. 

(2) Az Európai Parlament képviselője vagy személyzete által elkövetett szabálysértés a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK 
rendeletben meghatározott, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában és az Európai Unió egyéb alkal
mazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben (2) (személyzeti szabályzat) foglalt eljárások és szankciók alkalmazását 
vonja maga után. 
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(3) A szükséges vizsgálatokat – az ügy jellegének megfelelően – az elnök és/vagy a főtitkár szervezi meg a 6. számú 
biztonsági közleményben meghatározott szabálysértés esetén. 

(4) Amennyiben a bizalmas adatot egy uniós intézmény vagy tagállam továbbította az Európai Parlament felé, az 
elnök és/vagy a főtitkár – az ügy jellegének megfelelően – tájékoztatja az érintett uniós intézményt vagy tagállamot a 
minősített adat beigazolódott vagy feltételezett elvesztéséről vagy illetéktelen tudomására jutásáról, a vizsgálat eredmé
nyeiről és az ismételt előfordulás megakadályozására tett intézkedésekről. 

15. cikk 

E határozat és végrehajtási szabályainak kiigazítása, valamint évenkénti jelentéstétel e határozat alkalmazásáról 

(1) E határozat és az azt végrehajtó mellékletek szükséges kiigazítására vonatkozóan a főtitkár tesz javaslatot, és e 
javaslatokat döntéshozatal céljából továbbítja az Elnökségnek. 

(2) A főtitkár felelős azért, hogy e határozatot az Európai Parlament szolgálatai végrehajtsák, emellett ő adja ki az 
ISMS által szabályozott kérdések kezelési utasításait is, az e határozatban foglalt elvekkel összhangban. 

(3) A főtitkár éves jelentést nyújt be az Elnökségnek e határozat alkalmazásáról. 

16. cikk 

Átmeneti és záró rendelkezések 

(1) A Minősített Adatok Osztályán vagy az Európai Parlament bármely más archívumában tárolt, bizalmasnak minő
sülő és 2014. április 1-je előtti keltezésű nem minősített adatokat e határozat alkalmazásában „egyéb bizalmas adatnak” 
kell tekinteni. A kibocsátó bármikor megváltoztathatja az adat bizalmas jellegének szintjét. 

(2) E határozat 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 8. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, 2014. április 1-jétől 
számított tizenkét hónapig a Tanács részéről az intézményközi megállapodásnak megfelelően rendelkezésre bocsátott, 
„RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatokat a Minősített Adatok Osztályán 
kell elhelyezni, nyilvántartásba venni és tárolni. Az ilyen adatokat az intézményközi megállapodás 4. cikke (2) bekezdé
sének a) és c) pontjának, illetve 5. cikke (4) bekezdésének megfelelően lehet megtekinteni. 

(3) Az Elnökség 2011. június 6-i, a bizalmas információk Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályokról 
szóló határozata hatályát veszti. 

17. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.  
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I. MELLÉKLET 

I. rész 

A BIZALMAS ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK ÉS BIZTONSÁGI MINIMUMSZABÁLYOK 

1. BEVEZETÉS 

Ezek a rendelkezések állapítják meg azokat a bizalmas adatok védelmét szolgáló azon alapelveket és biztonsági mini
mumszabályokat, amelyeket az Európai Parlamentnek valamennyi munkahelyén, valamint a minősített adatok és „egyéb 
bizalmas adatok” valamennyi címzettjének tiszteletben kell tartania és/vagy be kell tartania a biztonság fenntartása és 
annak érdekében, hogy minden érintett személy biztos lehessen afelől, hogy a védelem közös szintje megvalósul. Ezeket 
a rendelkezéseket a II. mellékletben foglalt biztonsági közlemények és egyéb, a bizalmas adatok parlamenti bizottságok, 
valamint egyéb parlamenti szervek és tisztségviselők általi kezelésére vonatkozó egyéb rendelkezések egészítik ki. 

2. ALAPELVEK 

Az Európai Parlament biztonsági politikája az általános belső igazgatási politikájának szerves részét képezi, és így alap
jául az erre az általános politikára irányadó elvek szolgálnak. Ezek az elvek a törvényességet, az átláthatóságot, az elszá
moltathatóságot, a szubszidiaritást és az arányosságot foglalják magukban. 

A törvényesség annak szükségességét jelenti, hogy a biztonsági feladatok ellátása során szigorúan a törvényes keretek 
között kell maradni, és meg kell felelni a vonatkozó jogi követelményeknek. Emellett a biztonság terén a hatásköröket 
megfelelő jogi rendelkezésekre kell alapozni. A személyzeti szabályzat rendelkezései, különösen a személyzetnek a felada
taik ellátása során tudomásukra jutott információk jogosulatlan nyilvánosságra hozatalától való tartózkodására irányuló 
kötelezettségéről szóló 17. cikk, valamint a fegyelmi intézkedésekről szóló VI. cím maradéktalanul alkalmazandók. Vége
zetül, a biztonságnak az Európai Parlament felelősségi körén belül történő megsértésével úgy kell foglalkozni, hogy az 
megfeleljen eljárási szabályzatának és fegyelmi intézkedésekkel kapcsolatos politikájának. 

Az átláthatóság annak szükségességét jelenti, hogy valamennyi biztonsági szabálynak és rendelkezésnek világosnak kell 
lennie, hogy a különböző szolgálatok és a különböző területek között egyensúlynak kell lennie (fizikai biztonság az 
információk védelmével összehasonlítva stb.), továbbá hogy következetes és strukturált biztonságtudatossági politikát kell 
folytatni. Emellett a biztonsági intézkedések végrehajtásához világos írásos iránymutatásokra van szükség. 

Az elszámolási kötelezettség azt jelenti, hogy a biztonság terén a hatáskörök világosan meghatározásra kerülnek. Emellett 
azt is jelenti, hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérni, hogy ezeket a hatásköröket megfelelően hajtották-e végre. 

A szubszidiaritás azt jelenti, hogy a biztonságot a lehető legalacsonyabb szinten és az Európai Parlament Főigazgatósá
gaihoz és szolgálataihoz a lehető legközelebb szervezik meg. 

Az arányosság elve azt jelenti, hogy a biztonsági tevékenységeket szigorúan csak arra korlátozzák, ami feltétlenül szük
séges, valamint hogy a biztonsági intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük a védeni kívánt érdekekkel, valamint az 
ezeket az érdekeket fenyegető tényleges vagy lehetséges veszéllyel, annak érdekében, hogy olyan védelemben részesülhes
senek, amely a lehető legkisebb zavart okozza. 

3. AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ALAPJAI 

A stabil információbiztonság alapjai a következők: 

a)  megfelelő kommunikációs és információs rendszerek. Ezek az Európai Parlament biztonsági hatóságának hatáskörébe 
tartoznak (az 1. biztonsági közleményben meghatározottak szerint). 

b)  az Európai Parlamenten belül az Információvédelmi hatóság (az 1. biztonsági közleményben meghatározottak 
szerint), amelynek hatáskörébe tartozik, hogy a biztonsági hatósággal együttműködve (az 1. biztonsági közleményben 
meghatározottak szerint) tájékoztasson és tanácsot adjon a kommunikációs és információs rendszerekre irányuló 
technikai fenyegetésekről és az e fenyegetésekkel szemben alkalmazandó védelmi eszközökről. 

c) az Európai Parlament illetékes szolgálatai és más uniós intézmények biztonsági szolgálatai közötti szoros együttmű
ködés. 
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4. AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ELVEI 

4.1. Célkitűzések 

Az információbiztonság elsődleges céljai a következők: 

a) a bizalmas adatok védelme a kémkedés, ezen adatok illetéktelenek tudomására jutása vagy az engedély nélküli kiszol
gáltatás ellen; 

b)  a kommunikációs és információs rendszerekben és hálózatokban kezelt minősített adatok védelme a titkosságukat, 
integritásukat és rendelkezésre állásukat fenyegető veszélyekkel szemben; 

c)  a minősített adatoknak helyet adó európai parlamenti helyiségek védelme a szabotázzsal és a szándékos rosszindulatú 
rongálással szemben; 

d) a biztonsági intézkedések kudarca esetén az okozott kár felmérése, a következmények korlátozása, a biztonsági vizs
gálatok lefolytatása és a szükséges korrekciós intézkedések elfogadása. 

4.2. Minősítés 

4.2.1. A titkosság terén körültekintés és tapasztalat szükséges a védendő információk és anyagok kiválasztása és a 
védelem szükséges fokának megítélése során. Alapvető, hogy a védelem foka megfeleljen az egyes védendő információ 
vagy anyag biztonsági szempontú érzékenységének. A zökkenőmentes információáramlás biztosítása érdekében el kell 
kerülni mind a túlzottan magas, mind pedig a túlzottan alacsony minősítést. 

4.2.2. A minősítési rendszer az ebben a szakaszban meghatározott elvek gyakorlatba való átültetésének eszköze. 
Hasonló minősítési rendszer alkalmazandó a kémkedés, a szabotázs, a terrorizmus és az egyéb fenyegetések elleni intéz
kedések megtervezése és megszervezése során, hogy a minősített adatoknak helyet adó legfontosabb helyiségek és 
azokon belül a legérzékenyebb pontok a legmagasabb szintű védelemben részesüljenek. 

4.2.3. Az információ minősítése kizárólag az adott információ kibocsátójának a feladata. 

4.2.4. A minősítés szintje kizárólag az adott információ tartalmán alapulhat. 

4.2.5. Több adattétel egy csoportba sorolása esetén az egész anyag tekintetében alkalmazandó minősítési szintnek leg
alább olyan magasnak kell lennie, mint a legmagasabb minősítésű alkotórész minősítése. Az információk gyűjteménye 
azonban magasabb minősítést is kaphat, mint az alkotórészei külön-külön. 

4.2.6 Minősítés csak akkor és annyi időre adható, amikor és ameddig az szükséges. 

4.3. A biztonsági intézkedések céljai 

A biztonsági intézkedéseknek: 

a)  ki kell terjedniük mindazon személyekre, akik minősített adatokhoz férnek hozzá, a minősített adatokat hordozó 
eszközökre és minden „egyéb bizalmas adatra”, az ilyen adatoknak helyet adó valamennyi helyiségre és a fontos 
berendezésekre; 

b)  azonosítani kell tudniuk azokat a személyeket, akiknek a pozíciója (hozzáférés, kapcsolatok vagy egyéb tényezők 
tekintetében) veszélyeztetheti az ilyen adatok és az ilyen adatoknak helyet adó fontos berendezések biztonságát, és 
rendelkezniük kell ezen személyek kizárásáról vagy eltávolításáról; 
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c) meg kell akadályozniuk, hogy illetéktelen személyek az ilyen információkhoz vagy az azokat tartalmazó berendezé
sekhez hozzáférhessenek; 

d)  biztosítaniuk kell, hogy az ilyen információk terjesztése kizárólag a „szükséges ismeret” elve alapján történjék, ami a 
biztonság valamennyi vonatkozása szempontjából alapvető; 

e)  biztosítaniuk kell az – különösen az elektromágneses formában tárolt, feldolgozott vagy továbbított – bizalmas 
adatok integritását (azáltal, hogy meg akadályozzák azok megrongálódását, illetéktelen módosítását vagy illetéktelen 
törlését) és rendelkezésre állását (azok számára, akiknek szükségük van rá és a hozzáféréshez felhatalmazással rendel
keznek). 

5. KÖZÖS MINIMUMSZABÁLYOK 

Az Európai Parlament biztosítja, hogy a biztonság közös minimumszabályait a minősített adatok valamennyi, mind az 
intézményen belüli, mind annak hatáskörébe tartozó címzettje – azaz az összes szolgálata és szerződéses megbízottja – 
betartsa, hogy az ilyen adatokat annak tudatában lehessen továbbítani, hogy azokat mindenhol ugyanolyan gondossággal 
kezelik. Ezek a minimumszabályok tartalmazzák az Európai Parlament tisztviselői és a képviselőcsoportok alkalmazá
sában álló egyéb parlamenti alkalmazottak biztonsági tanúsítványának kritériumait és a bizalmas információk védelmére 
irányuló eljárásokat. 

Az Európai Parlament az ilyen adatokhoz való hozzáférést harmadik felek számára csak azzal a feltétellel engedélyezi, ha 
azok biztosítják, hogy az adatok kezelése során olyan rendelkezések betartásával járnak el, amelyek ezekkel a közös 
minimumszabályokkal legalább szigorúan egyenértékűek. 

Az ilyen közös minimumszabályok vonatkoznak azokra az esetekre is, amikor az Európai Parlament szerződés vagy 
támogatási megállapodás alapján ipari vagy más szervezeteket bíz meg bizalmas információkat érintő feladatokkal. 

6. A BIZTONSÁG AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐCSOPORTOK ALKALMAZÁSÁBAN ÁLLÓ 
EGYÉB PARLAMENTI ALKALMAZOTTAK VONATKOZÁSÁBAN 

6.1. Az Európai Parlament tisztviselőire és a képviselőcsoportok alkalmazásában álló egyéb parlamenti alkalmazot
takra vonatkozó biztonsági előírások 

Az Európai Parlament azon tisztviselői és a képviselőcsoportok alkalmazásában álló azon egyéb parlamenti alkalma
zottak, akik olyan beosztásban dolgoznak, amelyben minősített adatokhoz férhetnének hozzá, hivatalba lépésükkor, majd 
ezt követően rendszeres időközönként alapos oktatásban részesülnek a biztonság szükségessége és az ezzel kapcsolatos 
eljárások tekintetében. E személyek számára előírás, hogy írásban erősítsék meg, hogy az alkalmazandó biztonsági 
rendelkezéseket elolvasták és teljes mértékben megértették. 

6.2. A vezetők felelőssége 

A vezetők kötelezettségeinek részét kell képezze annak ismerete, hogy beosztottjaik közül kik vesznek részt minősített 
adatokkal kapcsolatos munkában, illetve kik rendelkeznek hozzáféréssel biztonságos kommunikációs vagy információs 
rendszerekhez, továbbá hogy feljegyezzék és jelentsék azokat az eseményeket vagy nyilvánvalóan gyenge pontokat, 
amelyek kihatással lehetnek a biztonságra. 

6.3. Az Európai Parlament tisztviselői és a képviselőcsoportok alkalmazásában álló egyéb parlamenti alkalmazottak 
biztonsági státusza 

Eljárások kialakítására kerül sor annak biztosítására, hogy – amikor az Európai Parlament tisztviselőjével vagy valamely 
képviselőcsoport alkalmazásában álló egyéb parlamenti alkalmazottal kapcsolatosan kedvezőtlen információk válnak 
ismertté – lépéseket tegyenek annak meghatározása érdekében, hogy az illető személy munkája során kapcsolatba kerül- 
e minősített adatokkal vagy rendelkezik-e hozzáféréssel biztonságos kommunikációs vagy információs rendszerekhez, és 
hogy erről tájékoztassák az Európai Parlament illetékes szolgálatát. Ha az illetékes nemzeti biztonsági hatóság jelzi, hogy 
a kérdéses személy biztonsági kockázatot jelent, az illetőt azon feladatokból, amelyek ellátása során a biztonságot veszé
lyeztetheti, ki kell zárni vagy beosztásából el kell távolítani. 

7. FIZIKAI BIZTONSÁG 

A „fizikai biztonság” a minősített adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozását célzó fizikai és technikai 
védelmi intézkedések alkalmazását jelenti. 
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7.1. A védelem szükségessége 

A minősített adatok védelmének biztosítása érdekében alkalmazandó fizikai biztonsági intézkedések mértékének 
arányosnak kell lennie a birtokolt információk és anyagok minősítésével és mennyiségével, valamint az azokat fenyegető 
veszéllyel. A minősített adatok valamennyi birtokosa egységes gyakorlatot köteles követni az ilyen információk minősí
tése tekintetében, és közös védelmi szabályoknak köteles eleget tenni a védelmet igénylő információk és anyagok megőr
zése, továbbítása és megsemmisítése tekintetében. 

7.2. Ellenőrzés 

A minősített adatok elhelyezésére szolgáló területek elhagyása előtt a minősített adatok biztonságos megőrzéséért felelős 
személyeknek meg kell győződniük arról, hogy az adatok tárolása kellően biztonságos-e és hogy az összes biztonsági 
berendezést (zárakat, riasztókat stb.) működésbe hozták-e. Munkaidő után további, független ellenőrzéseket kell végezni. 

7.3. Az épületek biztonsága 

A minősített adatok vagy a biztonságos kommunikációs és információs rendszerek elhelyezésére szolgáló épületeket 
védeni kell az illetéktelen behatolás ellen. 

A minősített adatok számára nyújtott védelem természete – például ablakrácsok, ajtózárak, őrök a bejáratnál, automa
tikus hozzáférés-ellenőrző rendszerek, biztonsági ellenőrzések és őrjáratok, riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek 
és őrkutyák – a következőktől függ: 

a)  a védendő információ és anyag minősítése, mennyisége és elhelyezkedése az épületen belül; 

b)  az érintett információkat és anyagokat tartalmazó biztonsági tárolóeszközök minősége; továbbá 

c)  az épület fizikai jellemzői és elhelyezkedése. 

A kommunikációs és információs rendszerek számára nyújtott védelem jellege attól függ, hogy a felmérések szerint 
milyen eszközérték forog kockán és mekkora a lehetséges kár a biztonság veszélyeztetése esetén, továbbá hogy milyenek 
a rendszer elhelyezésére szolgáló épület fizikai jellemzői és milyen az elhelyezkedése, valamint attól, hogy a rendszer 
miként van elhelyezve az épületen belül. 

7.4. Vészhelyzeti tervek 

Előzetesen részletes terveket kell kidolgozni a minősített adatok védelmére vészhelyzet esetén. 

8. BIZTONSÁGI AZONOSÍTÓK, JELÖLÉSEK, FELTÜNTETÉS ÉS A MINŐSÍTÉS SZABÁLYAI 

8.1. Biztonsági azonosítók 

Csak az ezen határozat 2. cikkének d) pontjában meghatározott minősítések alkalmazhatók. 

Egyezményes biztonsági azonosító használható a minősítés érvényességi idejének behatárolására (azaz a minősített 
adatok automatikus visszaminősítése vagy a minősítésük automatikus megszüntetése időpontjának maghatározására). 
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Biztonsági azonosítókat csak minősítéssel együtt lehet használni. 

A 2. biztonsági közlemény további szabályozást tartalmaz a biztonsági azonosítók tekintetében, amelyek meghatározását 
a kezelési utasítások tartalmazzák. 

8.2. Jelölések 

A jelöléseket a bizalmas adatok kezelésére vonatkozó, előre meghatározott, konkrét utasítások részletezésére használják. 
A jelölések továbbá jelölhetnek egy adott dokumentum által érintett területet vagy egy adott, a „szükséges ismeret” elve 
alapján történő elosztást, illetve (nem minősített adatok esetében) a tilalom végét. 

A jelölés nem minősítés, és helyette nem használható. 

A 2. biztonsági közlemény további szabályozást tartalmaz a jelölések tekintetében, amelyek meghatározását a kezelési 
utasítások tartalmazzák. 

8.3. A minősítések és a biztonsági azonosítók feltüntetése 

A minősítéseket, a biztonsági azonosítókat és a jelöléseket a 2. biztonsági közlemény E. pontjával és a kezelési utasítá
sokkal összhangban kell feltüntetni. 

8.4. A minősítés szabályai 

8.4.1 Általános követelmények 

Az adatok csak akkor kapnak minősítést, ha ez szükséges. A minősítést világosan és szabályosan kell jelölni és a minő
sítés csak addig tartható fenn, amíg az adatok védelemre szorulnak. 

Az adatok minősítése és későbbi visszaminősítése vagy a minősítés megszüntetése kizárólag a kibocsátó feladata. 

Az Európai Parlament tisztviselői csak a főtitkár utasítására vagy megbízásából végzik el az adatok minősítését, illetve 
minősítik azokat vissza vagy szüntetik meg minősítésüket. 

A minősített dokumentumok kezelésére vonatkozó részletes eljárásokat úgy kell kialakítani, hogy a bennük foglalt infor
mációknak megfelelő védelmük biztosítva legyen. 

A „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten minősített adatok kibocsátására felhatalmazott személyek számát a lehető 
legkisebbre kell korlátozni és nevüket egy a Minősített Adatok Osztálya (CIU) által összeállított listán kell feljegyezni. 

8.4.2 Minősítések alkalmazása 

Egy dokumentum minősítését az határozza meg, hogy tartalma a 2. cikk d) pontjában foglalt fogalommeghatározá
soknak megfelelően mennyire érzékeny. Fontos, hogy a minősítést szabályosan határozzák meg és csak akkor alkal
mazzák, ha valóban szükséges. 

A csatolmányokat tartalmazó levél vagy feljegyzés legalább ugyanolyan magas minősítést kap, mint a legmagasabb minő
sítésű csatolmánya. A kibocsátónak világosan jeleznie kell, hogy a levél vagy feljegyzés milyen szintű minősítést kapjon, 
ha a csatolmányaitól elválasztják. 
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A minősítendő dokumentum kibocsátójának követnie kell a fenti szabályokat és el kell kerülnie mind a felülminősítést, 
mind az alulminősítést. 

Egy adott dokumentum egyes oldalai, bekezdései, szakaszai, mellékletei, függelékei, toldalékai és csatolmányai eltérő 
minősítést igényelhetnek és ennek megfelelő jelölést kell kapniuk. A dokumentum egésze a legmagasabb minősítésű rész 
minősítését kapja. 

9. ELLENŐRZÉSEK 

Az Európai Parlament Biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatósága – amely segítséget kérhet a Bizottság vagy a Tanács 
biztonsági hatóságaitól – rendszeres időközönként belső ellenőrzést végez a minősített adatok védelmét szolgáló bizton
sági intézkedések tekintetében. 

A biztonsági hatóságok és az uniós intézmények illetékes szolgálatai a valamennyi fél által kezdeményezett, megállapo
dáson alapuló folyamat részeként elvégezhetik a vonatkozó intézményközi megállapodásoknak megfelelően kicserélt 
minősített adatok védelmét célzó biztonsági intézkedések szakértői értékelését. 

10. A MINŐSÍTÉS FELOLDÁSÁT ÉS A JELÖLÉS MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ ELJÁRÁSOK 

10.1. A Minősített Adatok Osztálya megvizsgálja a nyilvántartásában szereplő bizalmas adatokat, és a dokumentum 
kibocsátójának hozzájárulását kéri a minősítés vagy a jelölés legkésőbb a dokumentum létrehozásának 25. évfordulóján 
történő megszüntetéséhez. Azokat a dokumentumokat, amelyek minősítését vagy jelölését az első vizsgálatkor nem 
szüntetik meg, rendszeresen, de legalább ötévenként felül kell vizsgálni. A ténylegesen a biztonságos helyen a biztonságos 
irattárban lévő és megfelelően minősített dokumentumokon kívül a jelölés megszüntetésére irányuló eljárás az akár a 
Parlament szervénél/hivatalánál, vagy a Parlament levéltáráért felelő szolgálatnál található egyéb bizalmas adatokra is 
kiterjedhet. 

10.2 A dokumentum minősítésének feloldására vagy jelölésének megszüntetésére irányuló döntést főszabályként kizá
rólag a dokumentum kibocsátója hozhatja meg, vagy, kivételes esetben, az ilyen adatokat birtokoló parlamenti 
szervvel/hivatallal együttműködésben, mielőtt a dokumentumban szereplő adatok továbbításra kerülnének a Parlament 
levéltáráért felelős szolgálathoz. A minősített adatok minősítésének feloldására vagy jelölésének megszüntetésére csak a 
kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. „Egyéb bizalmas adatok” esetén az ilyen adatok felett rendelkező 
parlamenti szerv/tisztségviselő titkársága a kibocsátóval együttműködve dönt arról, hogy a dokumentum minősítése felo
ldható-e. 

10.3. A Minősített Adatok Osztályának feladata, hogy a kibocsátó nevében tájékoztassa a dokumentumok címzettjeit a 
minősítés vagy jelölés megváltozásáról, akiknek viszont azokat a további címzetteket kell tájékoztatniuk a változásról, 
akiknek ők a dokumentumot megküldték vagy lemásolták. 

10.4. A minősítés megszüntetése nem vonatkozik a dokumentumon esetlegesen megjelenő biztonsági azonosítókra 
vagy jelölésekre. 

10.5. A minősítés feloldása esetén a dokumentum minden oldalán alul és felül feltüntetett eredeti minősítést át kell 
húzni. A dokumentum első oldalát (a borítólapját) le kell pecsételni, és fel kell tüntetni rajta a Minősített Adatok 
Osztályára való hivatkozást. A jelölés megszüntetése esetén a dokumentum minden oldalán felül feltüntetett eredeti jelö
lést át kell húzni. 

10.6. A dokumentum szövegét, amelynek a minősítését feloldották vagy jelölését megszüntették, hozzá kell csatolni 
ahhoz az elektronikus mappához vagy az ezzel egyenértékű rendszerhez, amelyben azt regisztrálták. 

10.7. A magánszférára és az egyén sérthetetlenségére vagy a természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekeire 
vonatkozó kivételek hatálya alá eső dokumentumok és a minősített dokumentumok esetében a 354/83/EGK, Euratom 
rendelet 2. cikke alkalmazandó. 
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10.8. A 10.1-10.7 pontok rendelkezésein kívül az alábbi szabályok alkalmazandók: 

a)  harmadik felek dokumentumai tekintetében a Minősített Adatok Osztálya a minősítés feloldása vagy a jelölés 
megszüntetése előtt konzultál az érintett harmadik féllel; 

b)  a magánszférára és az egyén sérthetetlenségére vonatkozó kivétel tekintetében a minősítés feloldásakor vagy a jelölés 
megszüntetésekor figyelembe veszik különösen az érintett személy hozzájárulását, vagy adott esetben az érintett 
azonosíthatatlanságát; 

c) a természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekeire vonatkozó kivétel tekintetében az érintett személy tájékozta
tása történhet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel révén, a megjegyzések előterjesztésére vonatkozó 
határidő pedig 4 hét lehet. 

2. rész 

BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS 

11. AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS 

11.1. A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősítésett adatokhoz való 
hozzáférés érdekében az európai parlamenti képviselők felhatalmazást kell hogy kapjanak akár az e melléklet 11.3 
és 11.4 pontjában említett eljárásnak megfelelően, akár az e határozat 3. cikkének (4) bekezdése szerinti hivatalos nyilat
kozatuk alapján, amelyben vállalják, hogy ezeket az adatokat nem közlik másokkal. 

11.2 Ahhoz, hogy az Európai Parlament képviselői hozzáférhessenek a „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatokhoz, a 11.3 és 11.14 pontban említett eljá
rásnak megfelelő felhatalmazással kell rendelkezniük. 

11.3. Felhatalmazást csak az Európai Parlament azon képviselői kapnak, akiket a tagállamok illetékes nemzeti hatóságai 
a 11.9-11.14 pontban említett eljárásnak megfelelően biztonsági ellenőrzésnek vetettek alá. A képviselők felhatalmazása 
tekintetében az elnök az illetékes. 

11.4 Az elnök azt követően adhatja meg az írásos felhatalmazást, hogy megkapta a tagállamok illetékes nemzeti ható
ságainak véleményét a 11.8-11.13 pontnak megfelelően lefolytatott biztonsági ellenőrzés alapján. 

11.5. Az Európai Parlament Biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatósága naprakész listát vezet az Európai Parlament 
azon képviselőiről, akik felhatalmazást kaptak, beleértve a 11.15 pont értelmében vett ideiglenes felhatalmazást is. 

11.6. A felhatalmazás ötéves időtartamra vagy azon feladatok időtartamára érvényes, amelyekre tekintettel a felhatal
mazást megadták, attól függően, hogy melyik a rövidebb. A felhatalmazás a 11.4 pontban meghatározott eljárásnak 
megfelelően megújítható. 

11.7. Az elnök visszavonja a felhatalmazást, ha úgy ítéli meg, hogy a visszavonásra megfelelő oka van. A felhatalmazás 
visszavonásáról szóló határozatról értesíteni kell az érintett európai parlamenti képviselőt, aki még a visszavonásról szóló 
határozat érvénybe lépése előtt meghallgatást kérhet az elnöktől, valamint az illetékes nemzeti hatóságot. 
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11.8. A biztonsági ellenőrzést az Európai Parlament érintett képviselője közreműködésével és az elnök kérésére foly
tatják le. Az ellenőrzés tekintetében az érintett képviselő állampolgársága szerinti tagállam nemzeti hatósága az illetékes. 

11.9. Az ellenőrzési eljárás részeként az Európai Parlament érintett képviselőjének kérdőívet kell kitöltenie. 

11.10. Az elnök az illetékes nemzeti hatósághoz intézett megkeresésében meghatározza az Európai Parlament érintett 
képviselője rendelkezésére bocsátandó minősített adatok szintjét, hogy az ellenőrzési eljárást lefolytathassa. 

11.11 Az illetékes nemzeti hatóság által lefolytatott teljes biztonsági ellenőrzési eljárásra és a kapott eredményekre az 
érintett tagállamban hatályos megfelelő szabályok és rendelkezések vonatkoznak, beleértve a jogorvoslattal kapcsolatos 
rendelkezéseket is. 

11.12. Ha az illetékes nemzeti hatóság kedvező véleményt ad, az elnök megadhatja a felhatalmazást az Európai Parla
ment érintett képviselőjének. 

11.13. Az illetékes nemzeti hatóság elutasító véleményéről értesíteni kell az Európai Parlament érintett képviselőjét, aki 
meghallgatást kérhet az elnöktől. Ha az elnök szükségesnek tartja, az illetékes nemzeti hatóságtól további tájékoztatást 
kérhet. Ha az elutasító véleményt a hatóság megerősítik, akkor a felhatalmazást nem lehet megadni. 

11.14. Az Európai Parlament mindazon képviselői, akik a 11.3 pont értelmében felhatalmazást kaptak, a felhatalmazás 
megadásának időpontjában, majd azt követően rendszeres időközönként minden szükséges utasítást megkapnak a minő
sített adatok védelmével és a védelem biztosításának módjával kapcsolatosan. E képviselőknek nyilatkozatot kell aláír
niuk, amelyben igazolják, hogy megkapták ezeket az iránymutatásokat. 

11.15. Kivételes esetben az elnök, miután az illetékes nemzeti hatóságot értesítette és az erre egy hónapon belül nem 
reagált, legfeljebb hat hónapos időtartamra ideiglenes felhatalmazást adhat az Európai Parlament valamely képviselőjének, 
amíg a 11.11 pontban említett ellenőrzés eredményét meg nem kapja. Az így megadott ideiglenes felhatalmazások nem 
biztosítanak hozzáférést a „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatokhoz. 

12. AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELŐIRE ÉS A KÉPVISELŐCSOPORTOK ALKALMAZÁSÁBAN ÁLLÓ EGYÉB 
PARLAMENTI ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS 

12.1. A minősített adatokhoz az Európai Parlamentnek csak azok a tisztviselői és csak azok a képviselőcsoportok alkal
mazásában álló egyéb parlamenti alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek feladataik alapján és a szolgálat követelményei 
miatt ismerniük vagy használniuk szükséges azokat. 

12.2. Ahhoz, hogy az Európai Parlament tisztviselői és az érintett képviselőcsoportok alkalmazásában álló egyéb parla
menti alkalmazottak hozzáférhessenek a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” vagy 
„SECRET UE/EU SECRET” szinten, illetve az azzal egyenértékű szinten minősített adatokhoz, a 12.3 és 12.4 pontban 
meghatározott eljárásnak megfelelő felhatalmazással kell rendelkezniük. 

12.3. Felhatalmazást a 12.1 pontban említett személyek közül csak azok kapnak, akiket a tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságai a 12.9-12.14 pontban említett eljárásnak megfelelően biztonsági ellenőrzésnek vetettek alá. Az Európai Parla
ment tisztviselőinek és a képviselőcsoportok alkalmazásában álló egyéb parlamenti alkalmazottak felhatalmazása tekinte
tében a főtitkár az illetékes. 
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12.4. A főtitkár azt követően adhatja meg az írásos felhatalmazást, hogy megkapta a tagállamok illetékes nemzeti ható
ságainak véleményét a 12.8-12.13 pontoknak megfelelően lefolytatott biztonsági ellenőrzés alapján. 

12.5. Az Európai Parlament Biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatósága naprakész listát vezet az Európai Parlament 
megfelelő szolgálatai által megadott valamennyi, biztonsági ellenőrzéshez kötött beosztásról, valamint mindazokról a 
személyekről, akik felhatalmazást kaptak, beleértve a 12.15 pont értelmében vett ideiglenes felhatalmazást is. 

12.6. A felhatalmazás ötéves időtartamra vagy azon feladatok időtartamára érvényes, amelyekre tekintettel a felhatal
mazást megadták, attól függően, hogy melyik a rövidebb. A felhatalmazás a 12.4 pontban említett eljárásnak megfelelően 
megújítható. 

12.7. Az elnök visszavonja a felhatalmazást, ha úgy ítéli meg, hogy a visszavonásra megfelelő oka van. A felhatalmazás 
visszavonásáról szóló határozatról értesíteni kell az Európai Parlament érintett tisztviselőjét vagy valamely képviselőcso
port alkalmazásában álló egyéb érintett parlamenti alkalmazottat, akik még a visszavonás hatályba lépése előtt meghall
gatást kérhetnek a főtitkártól, valamint az illetékes nemzeti hatóságot. 

12.8. A biztonsági ellenőrzést az Európai Parlament érintett képviselője vagy valamely képviselőcsoport alkalmazá
sában álló egyéb érintett parlamenti alkalmazott közreműködésével, és a főtitkár kérésére folytatják le. Az ellenőrzés 
tekintetében az érintett személy állampolgársága szerinti tagállam nemzeti hatósága az illetékes. Amennyiben a nemzeti 
jogszabályok és rendelkezések ezt lehetővé teszik, az illetékes nemzeti hatóságok vizsgálatot folytathatnak az ország 
állampolgárságával nem rendelkező azon személyekkel kapcsolatban, akik hozzáférést kérnek „CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET vagy TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten minősített adatokhoz. 

12.9. Az ellenőrzési eljárás részeként az Európai Parlament érintett tisztviselőjének vagy valamely képviselőcsoport 
alkalmazásában álló egyéb érintett parlamenti alkalmazottnak kérdőívet kell kitöltenie. 

12.10. A főtitkár az illetékes nemzeti hatósághoz intézett megkeresésében meghatározza az Európai Parlament érintett 
tisztviselője vagy valamely képviselőcsoport alkalmazásában álló egyéb érintett parlamenti alkalmazott rendelkezésére 
bocsátandó minősített adatok szintjét, hogy az az ellenőrzési eljárást lefolytathassa, és véleményt adhasson arról, hogy 
milyen szintű felhatalmazást lenne helyénvaló adni az adott személynek. 

12.11. Az illetékes nemzeti hatóság által lefolytatott teljes biztonsági ellenőrzési eljárásra és a kapott eredményekre az 
érintett tagállamban hatályos megfelelő szabályok és rendelkezések vonatkoznak, beleértve a jogorvoslattal kapcsolatos 
rendelkezéseket is. 

12.12. Ha az illetékes nemzeti hatóság kedvező véleményt ad, a főtitkár megadhatja a felhatalmazást az Európai Parla
ment képviselőjének vagy a valamely képviselőcsoport alkalmazásában álló egyéb érintett parlamenti alkalmazottnak. 

12.13. Az illetékes nemzeti hatóság elutasító véleményéről értesíteni kell az Európai Parlament érintett tisztviselőjét 
vagy valamely képviselőcsoport alkalmazásában álló egyéb érintett parlamenti alkalmazottat, akik meghallgatást 
kérhetnek a főtitkártól. Ha a főtitkár szükségesnek tartja, az illetékes nemzeti hatóságtól további tájékoztatást kérhet. Ha 
az elutasító véleményt a hatóság megerősíti, akkor a felhatalmazást nem lehet megadni. 

12.14. Az Európai Parlament mindazon tisztviselői és a képviselőcsoportok alkalmazásában álló mindazon egyéb 
parlamenti alkalmazottak, akik a 12.4 és 12.5 pont értelmében felhatalmazást kaptak, a felhatalmazás megadásának 
időpontjában, majd azt követően rendszeres időközönként minden szükséges utasítást megkapnak a minősített adatok 
védelmével és a védelem biztosításának módjával kapcsolatosan. E tisztviselők és alkalmazottak nyilatkozatot írnak alá, 
amelyben igazolják, hogy megkapták ezeket az utasításokat és vállalják azok betartását. 
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12.15. Kivételes esetben a főtitkár, miután az illetékes nemzeti hatóságot értesítette és az erre egy hónapon belül nem 
reagált, legfeljebb hat hónapos időtartamra ideiglenes felhatalmazást adhat az Európai Parlament tisztviselőjének vagy 
valamely képviselőcsoport alkalmazásában álló egyéb parlamenti alkalmazottnak, amíg a 12.11 pontban említett ellenőr
zés eredményét meg nem kapja. Az így megadott ideiglenes felhatalmazások nem biztosítanak hozzáférést a „TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy ezzel egyenértékű szinten minősített adatokhoz.  
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II. MELLÉKLET 

BEVEZETÉS 

Ezek a rendelkezések megállapítják a bizalmas adatok Európai Parlament általi biztonságos kezelésére és igazgatására 
vonatkozó, illetve ezt biztosító biztonsági közleményeket. Ezek a biztonsági közlemények és a kezelési utasítások együt
tesen képezik az Európai Parlament e határozat 3. cikkének (2) bekezdésében említett információbiztonsági irányítórend
szerét (ISMS): 

1. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

A bizalmas adatok védelmét célzó biztonság kialakítása az Európai Parlamentben 

2. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

A bizalmas adatok kezelése 

3. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

A bizalmas adatok kezelése automatizált kommunikációs és információs rendszerekkel 

4. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

Fizikai biztonság 

5. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

Ipari biztonság 

6. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

A biztonsági szabályok megsértése, bizalmas adatok elvesztése vagy illetéktelen tudomására jutása 

1. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

A BIZALMAS ADATOK VÉDELMÉT CÉLZÓ BIZTONSÁG KIALAKÍTÁSA AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN 

1. A főtitkár felel e határozat átfogó és következetes végrehajtásáért. 

A főtitkár minden szükséges intézkedést meghoz annak biztosítása érdekében, hogy a bizalmas adatok kezelése és táro
lása céljából ezt a határozatot az Európai Parlament képviselői, tisztviselői, a képviselőcsoportoknak dolgozó egyéb alkal
mazottai és az alvállalkozók az Európai Parlament épületeiben alkalmazzák. 

2. A főtitkár a biztonsági hatóság (SA). E minőségében az alábbiakért felel: 

2.1. a Parlament bizalmas adatok védelmét érintő tevékenységeivel kapcsolatos biztonsági kérdések összehangolása; 
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2.2. biztonságos hely, biztonságos olvasótermek kialakításának, illetve ezek biztonságos felszerelésekkel való ellátásának 
jóváhagyása; 

2.3. minősített adatoknak az Európai Parlament által harmadik felek részére történő továbbítását engedélyező határoza
tok az e határozat 6. cikke szerint történő végrehajtása; 

2.4. bizalmas adatok látszólag a Parlamentben történő kiszivárogtatásának kivizsgálása, illetve ilyen vizsgálat elrendelése 
az Európai Parlament elnökével együttműködve, európai parlamenti képviselő érintettsége esetén; 

2.5. szoros kapcsolattartás az egyéb uniós intézmények biztonsági hatóságaival, valamint a tagállamok nemzeti bizton
sági hatóságaival a minősített adatokkal kapcsolatos biztonsági politikák lehető legjobb összehangolásának biztosítása 
érdekében; 

2.6. a Parlament biztonságpolitikájának folyamatos felügyelete és ennek alapján ajánlások közzététele; 

2.7. jelentés a nemzeti biztonsági hatóságnak, amely végrehajtja a biztonsági ellenőrzési eljárást az I. melléklet 2. rész 
11.3 pontjának megfelelően, a hatóságot esetleg érintő kedvezőtlen információkat is magukban foglaló esetekben. 

3. Európai parlamenti képviselő érintettsége esetén a főtitkár az Európai Parlament elnökével együtt látja el feladatát. 

4. A főtitkárt a (2) és (3) bekezdés szerinti feladatainak ellátásában a főtitkárhelyettes, a Biztonsági és Kockázatértékelési 
Igazgatóság, az Informatikai Igazgatóság (DIT) és a Minősített Adatok Osztálya (CIU) segíti. 

4.1. A Biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatóság felel a személyi védelmi intézkedésekért és különösen a biztonsági 
ellenőrzési eljárásért, az I. melléklet 2. részében megállapítottaknak megfelelően. A Biztonsági és Kockázatértékelési Igaz
gatóság emellett: 

a) az egyéb uniós intézmények biztonsági hatóságai és a nemzeti biztonsági hatóságok kapcsolattartója az európai parla
menti képviselőket, az Európai Parlament tisztviselőit és a képviselőcsoportok alkalmazásában álló egyéb parlamenti 
alkalmazottakat érintő biztonsági ellenőrzési eljárások tekintetében; 

b) általános biztonsági tájékoztatást ad a minősített adatok védelmére vonatkozó kötelezettséggel és e kötelezettség telje
sítésének elmulasztásával kapcsolatban; 

c)  nyomon követi a biztonságos hely és a biztonságos olvasótermek a Parlament helyiségeiben való működtetését adott 
esetben együttműködve az egyéb uniós intézmények és tagállamok biztonsági hatóságaival; 

d) az egyéb uniós intézmények és tagállamok biztonsági hatóságaival együttműködve ellenőrzi a minősített adatok keze
lésére és tárolására vonatkozó eljárásokat, valamint a Parlament helyiségeiben található biztonságos helyet és bizton
ságos olvasótermeket, ahol minősített adatok kezelésére kerül sor; 

e)  javaslatot tesz a megfelelő kezelési utasításokra a főtitkár számára. 
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4.2. A DIT felel azért, hogy az Európai Parlament a bizalmas adatokat biztonságos informatikai rendszerek segítségével 
kezelje. 

4.3. A Minősített Adatok Osztálya felel a következőkért: 

a)  a bizalmas adatok hatékony védelméhez szükséges biztonsági követelmények azonosítása szoros együttműködésben a 
Biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatósággal és a DIT-vel, valamint az egyéb uniós intézmények biztonsági hatósá
gaival; 

b) a bizalmas adatok Parlamenten belüli kezelése és tárolása valamennyi aspektusának azonosítása a kezelési utasítá
soknak megfelelően; 

c)  a biztonságos hely működtetése; 

d)  a bizalmas adatok kezelése és az azokba való betekintés a biztonságos helyen vagy a Minősített Adatok Osztálya 
biztonságos olvasótermében az e határozat 7. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően; 

e)  a Minősített Adatok Osztálya nyilvántartásának kezelése; 

f)  jelentés a biztonsági hatóságnak (SA) minden olyan esetről, amikor bizonyítottan sérültek a biztonsági szabályok, a 
Minősített Adatok Osztályánál elhelyezett és a biztonságos helyen vagy a Minősített Adatok Osztálya biztonságos 
olvasótermében tárolt bizalmas adatok vesztek el vagy jutottak illetéktelenek tudomására, illetve ha felmerül a gyanú, 
hogy ilyen események történtek. 

5. Ezenfelül a főtitkár biztonsági hatóságként kijelöli az alábbi hatóságokat: 

a)  Biztonsági akkreditációs hatóság (SAA); 

b)  Információvédelmi üzemeltetési hatóság (IAOA); 

c)  Kriptográfiai terjesztési hatóság (CDA); 

d)  TEMPEST-hatóság (TA); 

e)  Információvédelmi hatóság (IAA). 

E feladatkörök nem igényelnek külön szervezeti egységeket. E hatóságoknak külön megbízatással kell rendelkezniük. 
Ugyanakkor a szóban forgó funkciók és az azokkal járó feladatkörök kombinálhatók egyazon szervezeti egységen belül, 
illetve integrálhatók abba, vagy pedig különböző szervezeti egységekké választhatók szét, feltéve, hogy elkerülik az össze
férhetetlenségeket és a feladatok megkettőződését. 

6. Az SAA tanácsadást biztosít valamennyi, az egyes információtechnológiai rendszerek és a Parlamenten belüli háló
zatok akkreditációjával kapcsolatos biztonsági kérdés vonatkozásában az alábbiak révén: 

6.1. annak biztosítása, hogy a kommunikációs és információs rendszer megfeleljen a vonatkozó biztonsági politikáknak 
és biztonsági iránymutatásoknak, jóváhagyási tanúsítvány kiadása arról, hogy a kommunikációs és információs rendszer 
működési környezetében meghatározott minősítési szintig minősített adatokat kezelhet, valamint az akkreditáció feltéte
leinek és azon kritériumoknak a meghatározása, amelyek esetében ismételt jóváhagyás szükséges; 

6.2. biztonsági akkreditációs folyamat létrehozása a vonatkozó politikákkal összhangban, egyértelműen megállapítva a 
jóváhagyási feltételeket a felelőssége alá tartozó kommunikációs és információs rendszer tekintetében; 
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6.3. biztonsági akkreditációs stratégia kialakítása, amely a megkövetelt biztonsági szinttel arányosan meghatározza az 
akkreditációs eljárás részletességének mértékét; 

6.4. a biztonsággal kapcsolatos dokumentáció, többek között a kockázatkezelés és a fennmaradó kockázat megállapí
tása, a biztonsági végrehajtás ellenőrzési dokumentációja és a biztonsági üzemeltetési eljárások megvizsgálása és jóváha
gyása, valamint annak biztosítása, hogy az összhangban álljon a Parlament biztonsági szabályaival és politikájával; 

6.5. a kommunikációs és információs rendszerrel kapcsolatos biztonsági intézkedések végrehajtásának ellenőrzése 
biztonsági értékelések, ellenőrzések vagy felülvizsgálatok végrehajtása vagy támogatása révén; 

6.6. biztonsági követelmények azonosítása (pl. személyi biztonsági felhatalmazások szintjei) a kommunikációs és infor
mációs rendszer tekintetében betöltött szenzitív beosztások tekintetében; 

6.7. kommunikációs és információs rendszer másik kommunikációs és információs rendszerrel való összekapcsolódá
sának jóváhagyása, vagy adott esetben a közös engedélyezésben való részvétel; 

6.8. a minősített adatok biztonságos kezelését és védelmét célzó technikai berendezésekre vonatkozó biztonsági előí
rások jóváhagyása; 

6.9. annak biztosítása, hogy az Európai Parlament által használt kriptográfiai termékek szerepeljenek az EU által jóváha
gyott termékek listáján; továbbá 

6.10. a rendszerszolgáltatóval, a biztonsági szereplőkkel és a felhasználók képviselőivel való konzultálás a biztonsági 
kockázatkezelés tekintetében – különös tekintettel a fennmaradó kockázatra –, valamint a jóváhagyási tanúsítvány kiadási 
feltételei tekintetében. 

7. Az IAOA az alábbiakért felel: 

7.1. biztonsági dokumentáció kidolgozása a biztonsági politikákkal és biztonsági iránymutatásokkal összhangban, külö
nösen ideértve a fennmaradó kockázat megállapítását, a biztonsági üzemeltetési eljárásokat és a kommunikációs és infor
mációs rendszer akkreditálása folyamatának részét képező kriptográfiai tervet; 

7.2. részvétel a rendszerspecifikus technikai biztonsági intézkedések, eszközök és szoftverek kiválasztásában és tesztelé
sében, végrehajtásuk felügyelete és annak biztosítása érdekében, hogy azokat a vonatkozó biztonsági dokumentációnak 
megfelelően, biztonságosan telepítsék, konfigurálják és tartsák karban; 

7.3. a biztonsági üzemeltetési eljárások végrehajtásának és alkalmazásának ellenőrzése és szükség esetén a működési 
biztonsággal kapcsolatos felelősségnek a rendszertulajdonosra, a Minősített Adatok Osztályára ruházása; 

7.4. a kriptográfiai termékek kezelése, biztosítva a kriptográfiai és ellenőrzött elemek megőrzését és – adott esetben – 
biztosítva a kriptográfiai változók generálását; 

7.5. biztonsági elemzések felülvizsgálatának és tesztelésének a kivitelezése, különösen a vonatkozó kockázati jelentés
eknek a biztonsági akkreditációs hatóság (SAA) előírásai szerinti elkészítése céljából; 

7.6. a kommunikációs és információs rendszerre vonatkozó specifikus információvédelmi képzés nyújtása; 

7.7. A kommunikációs és információs rendszerre vonatkozó specifikusbiztonsági intézkedések végrehajtása és működ
tetése. 
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8. A kriptográfiai terjesztési hatóság (CDA) az alábbiakért felel: 

8.1. az EU kriptográfiai anyag kezelése és könyvelése; 

8.2. az SAA-val való szoros együttműködésben annak biztosítása, hogy a megfelelő eljárásokat alkalmazzák, valamint 
hogy valamennyi uniós kriptográfiai anyag könyvelése, biztonságos kezelése, tárolása és terjesztése tekintetében tervek 
készüljenek; továbbá 

8.3. az EU kriptográfiai anyag az azt felhasználó egyének vagy szolgálatok felé, illetve az ilyen egyénektől vagy szolgála
toktól való továbbításának biztosítása. 

9. A TA felelős azért, hogy a kommunikációs és információs rendszer megfeleljen a TEMPEST-politikáknak és kezelési 
utasításoknak. Megadja a jóváhagyást a működési környezetükben meghatározott minősítési szintig minősített adatok 
védelmét szolgáló berendezésekre és termékekre vonatkozó TEMPEST-ellenintézkedésekre. 

10. Az IAA felel a Parlamenten belüli bizalmas adatok kezelésének valamennyi aspektusa, és különösen az alábbiak 
tekintetében: 

10.1 információvédelmi biztonsági politikák és ezek biztonsági iránymutatásainak kidolgozása, valamint ezek hatékony
ságának és helyénvalóságának nyomon követése; 

10.2. a kriptográfiai termékekkel kapcsolatos technikai információk védelme és igazgatása; 

10.3. annak biztosítása, hogy a minősített adatok védelmére kiválasztott információvédelmi intézkedések megfeleljenek 
a jogosultságot és kiválasztást szabályozó, vonatkozó politikáknak; 

10.4. annak biztosítása, hogy a kriptográfiai termékek kiválasztása a jogosultságot és kiválasztást szabályozó politi
káknak megfelelően történjen; 

10.5. konzultáció a rendszerszolgáltatóval, a biztonsági szereplőkkel és a felhasználók képviselőivel az információvé
delmi biztonsági politikák tekintetében; 

2. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

A BIZALMAS ADATOK KEZELÉSE 

A. BEVEZETÉS 

1. E biztonsági közlemény megállapítja a bizalmas adatok Parlament általi kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

2. Bizalmas adat létrehozásakor a kibocsátó értékeli a bizalmas jelleg fokát és az e biztonsági közleményben rögzített 
elvek alapján meghatározza az adat minősítését vagy jelölését. 

B. AZ EU-MINŐSÍTETT ADATOK BESOROLÁSA 

3. A dokumentum besorolásáról létrehozása előtt kell határozni. Ennek megfelelően az adat EU-minősített adatként 
történő besorolása szükségessé teszi, hogy a kibocsátó megállapítsa az adat bizalmas jellegének szintjét és annak eldön
tését, hogy az adat felhatalmazás nélkül történő kiadása az Európai Unió vagy tagállamai vagy egyes személyek érde
keinek különböző fokú sérelmét okozná-e. 
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4. Az adat besorolására vonatkozó döntés meghozatala után második lépésben meg kell állapítani a besorolás megfe
lelő szintjét. A dokumentum besorolása attól függ, hogy tartalmának érzékenysége milyen fokú. 

5. Az adat besorolásáért kizárólag a kibocsátó felel. A Parlament tisztviselői az adatok besorolását a főtitkár utasítására 
vagy felhatalmazásából végzik. 

6. A besorolást megfelelő módon és mértékkel kell alkalmazni. A besorolandó dokumentum kibocsátójának ügyelnie 
kell arra, hogy a dokumentumnak ne adjon a kelleténél se magasabb, se alacsonyabb szintű minősítést. 

7. A dokumentum minősítésének szintje meghatározza védettségének szintjét a személyi biztonság, a fizikai biztonság, 
az eljárás biztonsága és az adatbiztonság szempontjából. 

8. A minősített adatot fizikai formájától függetlenül ilyenként kell megjelölni és kezelni. A minősítésről egyértelműen 
tájékoztatni kell a címzetteket, akár a biztonsági besorolásra utaló jelölés (írásos formában – papíralapon vagy a kommu
nikációs és információs rendszerben – történő továbbítás esetén), akár bármiféle közlés révén (szóbeli – beszélgetés 
közben vagy zárt ülés keretében történő – továbbítás esetén). A minősített dokumentumon a minősítés tényét a könnyű 
azonosítást szolgáló biztonsági besorolhatóság érdekében fel kell tüntetni. 

9. EU-minősített adat elektronikus formában csak az akkreditált kommunikációs és információs rendszeren 
belül hozható létre. A minősített adaton, valamint a fájl nevében és a tárolóeszközön (amennyiben ez külső egység, pl. 
CD-ROM vagy pendrive) fel kell tüntetni a besorolásra vonatkozó megfelelő jelölést. 

10. A megformázott adatot azonnal minősíteni kell. Például a minősítést igénylő adatot tartalmazó személyes feljegyzé
seket, vázlatokat vagy elektronikus üzeneteket már keletkezésükkor „EU-minősített” jelzéssel kell ellátni, előállításukat és 
kezelésüket pedig fizikai és technikai értelemben e határozattal és a vonatkozó kezelési utasításokkal összhangban kell 
végezni. Az ilyen adat a későbbiekben hivatalos dokumentummá alakulhat, amelyet szintén megfelelő módon kell megje
lölni és kezelni. Az előállítás során elfordulhat, hogy a hivatalos dokumentum minősítését felül kell vizsgálni és a 
folyamat eredményeképpen magasabb vagy alacsonyabb minősítéssel kell ellátni. 

11. A kibocsátó dönthet úgy, hogy sztenderd minősítési szintet jelöl meg az általa rendszeresen létrehozott adattípusok 
számára. A kibocsátónak azonban meg kell győződnie arról, hogy ennek során nem minősíti rendszerszerűen felül vagy 
alul az egyes adatokat. 

12. Az EU-minősített adaton mindig fel kell tüntetni a biztonsági besorolásának megfelelő biztonsági besorolási jelzést. 

B.1. Minősítési szintek 

13. Az EU-minősített adatot a következő szintek egyikére kell besorolni: 

– „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”, e határozat 2. cikkének d) pontja szerint, amennyiben napvilágra kerülése várha
tóan: 

a)  közvetlen fenyegetést jelent az Unió vagy egy vagy több uniós tagállam vagy harmadik államok vagy nemzetközi 
szervezetek belső stabilitása számára, 

b) kivételesen nagy kárt okoz harmadik államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok szem
pontjából, 

c)  közvetlenül számos emberéletet követelhet, 
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d)  kivételesen nagy kárral jár a tagállamok operatív hatékonysága vagy biztonsága vagy más közreműködők személyi 
állománya, illetve rendkívüli értékkel bíró biztonsági és hírszerzési műveletek folyamatos hatékonysága számára, 

e)  súlyos és hosszú távú károkat eredményez az Unió vagy a tagállamok gazdasága számára; 

–  „SECRET UE/EU SECRET”, e határozat 2. cikkének d) pontja szerint, amennyiben napvilágra kerülése várhatóan: 

a)  jelentős nemzetközi feszültséget kelt, 

b)  súlyos károkkal jár a harmadik államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok szempontjából, 

c)  közvetlen életveszélyt okoz, vagy a közrend vagy a személyi biztonság vagy szabadság súlyos sérelmével jár, 

d)  fontos kereskedelmi vagy politikai tárgyalásokat veszélyeztet, jelentősen hátráltatja az Unió vagy a tagállamok 
működését, 

e)  súlyos károkkal jár a tagállamok működésének biztonsága számára, vagy magas értékű biztonsági vagy hírszerzési 
műveletek hatékonysága szempontjából, 

f)  súlyos anyagi károkozással jár az Unió vagy a tagállamok pénzügyi, monetáris, gazdasági és kereskedelmi érdekei 
szempontjából, 

g)  alapvetően veszélyezteti a legfontosabb szervezetek vagy szereplők pénzügyi életképességét, vagy 

h)  súlyosan akadályozza a fontos gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi következményekkel járó uniós politikák 
végrehajtását vagy működését; 

–  „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, e határozat 2. cikkének d) pontja szerint, amennyiben napvilágra kerülése 
várhatóan: 

a)  jelentős kárt okoz a diplomáciai kapcsolatoknak, például hivatalos tiltakozást vagy más szankciókat válthat ki, 

b)  veszélyezteti a személyi biztonságot vagy szabadságot, 

c)  súlyosan veszélyezteti kereskedelmi vagy politikai tárgyalások eredményét, hátráltatja az EU vagy a tagállamok 
működését, 

d) károkkal jár a tagállamok működésének biztonsága számára, vagy biztonsági vagy hírszerzési műveletek hatékony
sága szempontjából, 

e)  alapvetően veszélyezteti a fontosabb szervezetek vagy szereplők pénzügyi életképességét, 

f)  akadályozza bűncselekmények vagy terrorista cselekmények felderítését vagy megkönnyíti ezek elkövetését, 

g)  alapvetően ellentétes az Unió vagy a tagállamok pénzügyi, monetáris, gazdasági és kereskedelmi érdekeivel, 

h)  súlyosan akadályozza a fontos gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi következményekkel járó uniós politikák 
végrehajtását vagy működését; 
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–  „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, e határozat 2. cikkének d) pontja szerint, amennyiben napvilágra kerülése várhatóan: 

a)  előnytelen az Unió általános érdekei szempontjából, 

b)  hátrányosan hat a diplomáciai kapcsolatokra, 

c)  lényeges károkozással jár személyek vagy vállalatok számára, 

d)  hátrányos az Unió vagy a tagállamok által folytatott kereskedelmi vagy politikai tárgyalások szempontjából, 

e)  megnehezíti az Unió vagy a tagállamok hatékony belső biztonságának fenntartását, 

f)  akadályozza az uniós politikák hatékony végrehajtását vagy működését, 

g)  hátráltatja az Unió hatékony irányítását és az Unió műveleteit, 

h) sérti a Parlament harmadik felek által szolgáltatott adatok minősített státuszának fenntartására irányuló kötelezett
ségvállalásait, 

i)  sérti az adatok terjesztésére vonatkozó szabályozási korlátozásokat, vagy 

j)  pénzügyi veszteséget okoz vagy elősegíti jogtalan nyereség vagy előny képződését személyek vagy vállalatok 
számára, 

k)  bűncselekmények felderítésének sérelmével jár vagy megkönnyíti ezek elkövetését. 

B.2. Összeállítások, fedőlapok és kivonatok minősítése 

14. A csatolmányokat tartalmazó levél vagy feljegyzés ugyanolyan magas minősítést kap, mint a legmagasabb minősí
tésű csatolmánya. A kibocsátónak világosan jeleznie kell, hogy a levél vagy feljegyzés milyen szintű minősítést kapjon, 
ha a csatolmányaitól elválasztják. Amennyiben a kísérő feljegyzést vagy levelet nem kell minősíteni, tartalmaznia kell a 
következő záró megjegyzést: „Csatolmányai nélkül e feljegyzés/levél nem minősített dokumentum.” 

15. A különböző minősítésű részekből álló dokumentumokat vagy fájlokat lehetőleg oly módon kell összeállítani, hogy 
az megkönnyítse a különböző minősítésű részek azonosítását és szükség esetén leválasztását. A dokumentum vagy fájl 
általános minősítési szintje legalább olyan magas legyen, mint a legmagasabb szinten minősített összetevője. 

16. Egy adott dokumentum egyes oldalai, bekezdései, szakaszai, mellékletei, függelékei, toldalékai és csatolmányai 
eltérő minősítést igényelhetnek, és ennek megfelelő jelölést kell kapniuk. Az EU-minősített adatokat tartalmazó doku
mentumokban a szakaszok vagy egy oldalnál rövidebb szövegrészek minősítési szintjének jelölésére használhatók a 
sztenderd rövidítések. 

17. Több forrásból származó adatok esetében a végtermék általános biztonsági besorolásának megállapítása céljából el 
kell végezni annak felülvizsgálatát, mivel a végtermék magasabb szintű biztonsági besorolást igényelhet, mint összetevői. 

C. EGYÉB BIZALMAS ADAT 

18. Az „egyéb bizalmas adat” megjelölést e biztonsági közlemény E. pontjával és a kezelési utasításokkal összhangban 
kell feltüntetni. 
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D. BIZALMAS ADAT LÉTREHOZÁSA 

19. Bizalmas adatot csak az e határozatban felhatalmazott vagy a biztonsági hatóság által feljogosított személyek 
hozhatnak létre. 

20. Bizalmas adatot tilos az interneten vagy a belső hálózat dokumentumkezelő rendszereiben megjeleníteni. 

D.1. EU-minősített adat létrehozása 

21. „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” és e feletti 
szinten minősített adatot az a személy hozhat létre, akit erre e határozat feljogosít, vagy aki már rendelkezik a határozat 
4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazással. 

22. „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” és e feletti 
szinten minősített adat csak biztonságos területen hozható létre. 

23. Az EU-minősített adatok létrehozására a következő szabályok vonatkoznak: 

a)  minden egyes oldalon szerepelnie kell a megfelelő besorolási szint egyértelmű jelölésének; 

b)  minden egyes oldalt számozással kell ellátni és jelölni kell az összoldalszámot is; 

c)  a dokumentum első oldalán fel kell tüntetni a hivatkozási számot és a dokumentum tárgyát, amely önmagában nem 
minősített adat, kivéve ha ilyenként jelölték meg; 

d)  a dokumentum első oldalán szerepelnie kell a dátumnak; 

e)  minden „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” és e 
fölötti szinten minősített dokumentum első oldalán szerepelnie kell a mellékletek és csatolmányok felsorolásának; 

f)  amennyiben több másolat készül, a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET” és e fölötti szinten minősített dokumentumok minden egyes oldalán fel kell tüntetni a másolat 
sorszámát. Minden egyes másolati példány első oldalán fel kell tüntetni a másolatok és az oldalak össz-számát, 
továbbá 

g) ha a dokumentum más, egyéb uniós intézménytől származó minősített adatokat tartalmazó dokumentumokra hivat
kozik, vagy ha ilyen dokumentumokból átvett minősített adatokat tartalmaz, akkor a dokumentum minősítési szint
jének meg kell egyeznie az említett dokumentumok minősítési szintjével, és azok kibocsátójának írásos hozzájárulása 
nélkül nem továbbíthatók az eredeti dokumentum vagy a minősített adatot tartalmazó dokumentumok terjesztési 
listáján megnevezetteken kívül más személyeknek. 

24. A kibocsátó rendelkezik az általa létrehozott EU-minősítésű adatok feletti ellenőrzés jogával. Tőle származó írásos 
engedélye szükséges ahhoz, hogy az EU-minősítésű adat 

a)  alacsonyabb szintű besorolást kapjon vagy minősített besorolása megszűnjön; 

b)  a kibocsátó által meghatározott céltól eltérő célra felhasználható legyen; 

c)  bármely harmadik államhoz vagy nemzetközi szervezethez továbbítható legyen; 

d)  a kibocsátó által az adat megismerésére eredetileg felhatalmazottakon kívül bármely személynek, intézménynek, 
országnak vagy nemzetközi szervezetnek eljuttatható legyen; 
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e)  harmadik országban letelepedett szerződő félhez vagy lehetséges szerződő félhez eljuttatható legyen; 

f)  másolható vagy lefordítható legyen, amennyiben minősítése „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” szintű; 

g)  megsemmisítésre kerüljön. 

D.2. Egyéb bizalmas adat létrehozása 

25. A főtitkár mint biztonsági hatóság dönthet arról, hogy egy adott beosztás, szervezeti egység és/vagy adott személy 
számára engedélyezi-e, hogy „egyéb bizalmas adatot” hozzon létre. 

26. Az „egyéb bizalmas adaton” fel kell tüntetni a kezelési utasításokban meghatározott valamely jelölést. 

27. Az „egyéb bizalmas adat” létrehozására a következő szabályok vonatkoznak: 

a)  a jelölésnek a dokumentum első oldalának felső szélén kell szerepelnie; 

b)  minden egyes oldalt számozással kell ellátni, és jelölni kell az összoldalszámot is; 

c)  a dokumentumon fel kell tüntetni a hivatkozási számot és a dokumentum tárgyát; 

d)  a dokumentum első oldalán szerepelnie kell a dátumnak, továbbá 

e)  a dokumentum utolsó oldalán fel kell sorolni valamennyi mellékletet és csatolmányt. 

28. „Egyéb bizalmas adat” létrehozására a kezelési utasításokban meghatározott külön szabályok és eljárások vonat
koznak. 

E. BIZTONSÁGI AZONOSÍTÓK ÉS JELÖLÉSEK 

29. A dokumentumon szereplő biztonsági azonosítók és jelölések célja az információáramlás ellenőrzés alatt tartása és 
a bizalmas adatokhoz való hozzáférésnek a „szükséges ismeret” elv szellemében történő korlátozása. 

30. Amennyiben biztonsági azonosítók és/vagy jelölések használatára kerül sor, illetve ezeket feltüntetik, ügyelni kell az 
EU-minősített adatok esetében használt következő biztonsági besorolásokkal való keveredés veszélyére: RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET, TRES SECRET UE/EU TOP SECRET. 

31. A biztonsági azonosítók és jelölések használatára vonatkozó külön szabályokat, valamint az Európai Parlament 
jóváhagyott biztonsági jelöléseit a kezelési utasításokban meg kell határozni. 

E.1. Biztonsági azonosítók 

32. Biztonsági azonosítókat csak biztonsági besorolással együtt lehet alkalmazni, illetve tilos őket a dokumentumokra 
külön-külön alkalmazni. Biztonsági azonosító EU-minősített adat esetében az alábbi célokból alkalmazható: 

a) a besorolás érvényességének jelölésére (a minősített adat automatikus lejjebb sorolásának vagy a besorolás megszűné
sének jelölésére); 

b)  az EU-minősített adat terjesztési körének korlátozására; 

c)  a biztonsági besorolás szintjének megfelelő kezelési utasításokhoz járuló egyedi utasítások meghatározására. 
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33. Az EU-minősített adatokat tartalmazó dokumentumok kezelésére és tárolására vonatkozó külön ellenőrzések 
további feladatokat jelentenek valamennyi érintett számára. Az ezzel járó munkateher csökkentése céljából helyes eljárás 
a dokumentum létrehozásakor egy olyan határidő vagy esemény meghatározása, amely után a besorolási szint automati
kusan megszűnik és a dokumentumban található adat alacsonyabb szintű besorolást kap, vagy besorolása megszűnik. 

34. Amennyiben a dokumentum jól körülhatárolt kérdéssel foglalkozik, és terjesztését korlátozni szükséges, és/vagy 
egyedi kezelési utasításokat kell alkalmazni, az erre vonatkozó jelölés a célközönség meghatározásának elősegítése 
céljából csatolható a besoroláshoz. 

E.2. Jelölések 

35. A jelölések nem jelentenek biztonsági besorolást. Céljuk csupán az, hogy konkrét utasításokat adjanak a doku
mentum kezelésével kapcsolatban, és nem alkalmazhatók a dokumentumok tartalmának ismertetésére sem. 

36. A jelölések a dokumentumokra külön-külön is alkalmazhatók, és használhatók a biztonsági besorolással együtt is. 

37. Általános szabályként a jelöléseket az EUMSZ 339. cikkében és a személyzeti szabályzat 17. cikkében említett 
szakmai titoktartás hatálya alá tartozó adatokra, vagy olyan adatokra kell alkalmazni, amelyeket a Parlamentnek jogi 
indokból védenie kell, de amelyeket nem szükséges vagy nem lehet minősíteni. 

E.3. Jelölések alkalmazása a kommunikációs és információs rendszerben 

38. A jelölések használatára vonatkozó szabályok az akkreditált kommunikációs és információs rendszerben is alkal
mazandók. 

39. A biztonsági hatóság a jelöléseknek az akkreditált kommunikációs és információs rendszerben való használatára 
vonatkozó egyedi szabályokat állapít meg. 

F. A BIZALMAS ADATOK FOGADÁSA 

40. A Parlament részéről a harmadik felektől érkező „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” „SECRET UE/EU SECRET” vagy 
„TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” és e feletti minősítésű vagy ezzel egyenértékű adatokat csak a Minősített Adatok 
Osztálya fogadhatja. 

41. A harmadik felektől érkező „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített 
adatokat és az „egyéb bizalmas adatokat” mind a Minősített Adatok Osztálya, mind az illetékes parlamenti szerv/tisztség
viselő fogadhatja, illetve felel az e biztonsági közleményben foglalt elvek alkalmazásáért. 

G. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 

42. A nyilvántartásba vétel azon eljárások alkalmazása, amelyek során rögzítésre kerül a bizalmas adatok életciklusa, 
beleértve terjesztésüket, tartalmuk megismerését és megsemmisítésüket. 

43. E biztonsági közlemény alkalmazásában az „iktatókönyv” az a nyilvántartás, amelyben rögzítésre kerülnek külö
nösen azok a dátumok és időpontok, amikor 

a)  a bizalmas adat megérkezik az illetékes parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságára vagy adott esetben a Minősített 
Adatok Osztályához, illetve elhagyja azt; 

b)  a bizalmas adatba betekintenek vagy a megfelelő szintű biztonsági ellenőrzésen átesett személynek továbbítják; 
továbbá 

c)  a bizalmas adat megsemmisítésre kerül. 
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44. A minősített adat kibocsátója felel az ilyen adatokat tartalmazó dokumentum létrehozásakor feltüntetendő eredeti 
nyilatkozat megjelöléséért. Ez a nyilatkozat a dokumentum létrehozásakor továbbításra kerül a Minősített Adatok 
Osztályához. 

45. A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy 
azzal egyenértékű szinten minősített adatokat biztonsági okokból csak a Minősített Adatok Osztálya vehet nyilvántar
tásba. A harmadik felektől érkező „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített 
adatokat és az „egyéb bizalmas adatokat” a dokumentum hivatalos érkeztetéséért felelős osztály veszi nyilvántartásba, 
amely lehet a Minősített Adatok Osztálya vagy – adminisztrációs célból – a parlamenti szerv/tisztségviselő titkársága. A 
parlamentben keletkező „egyéb bizalmas adatokat” – adminisztrációs célból – a kibocsátó veszi nyilvántartásba. 

46. A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy 
azzal egyenértékű szinten minősített adatot nyilvántartásba kell venni, különösen az alább meghatározott esetekben: 

a)  keletkezésekor; 

b)  a Minősített Adatok Osztályára érkezésekor vagy amikor elhagyja azt; továbbá 

c)  a kommunikációs és információs rendszerbe érkezésekor vagy amikor elhagyja azt. 

47. A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatot nyilvántartásba kell 
venni különösen az alább meghatározott esetekben: 

a)  keletkezésekor; 

b)  a parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságára vagy a Minősített Adatok Osztályra érkezésekor, vagy amikor elhagyja 
azt; továbbá 

c)  a kommunikációs és információs rendszerbe érkezésekor vagy amikor elhagyja azt. 

48. A bizalmas adat nyilvántartásba vételéhez papíralapú vagy elektronikus iktatókönyv használható a kommunikációs 
és információs rendszerben. 

49. A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatok és „egyéb bizalmas 
adatok” esetében legalább a következők veendők nyilvántartásba: 

a)  az a dátum és időpont, amikor a bizalmas adat megérkezik az illetékes parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságára 
vagy adott esetben a Minősített Adatok Osztályára, illetve elhagyja azt; 

b)  a dokumentum címe, a besorolási szint vagy a jelölés, a besorolás/jelölés lejáratának dátuma, továbbá a dokumentum 
hivatkozási száma. 

50. A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy azzal 
egyenértékű szinten minősített adatok esetében legalább a következők veendők nyilvántartásba: 

a)  az a dátum és időpont, amikor az adat megérkezik a Minősített Adatok Osztályára, illetve elhagyja azt; 

b) a dokumentum címe, a besorolási szint vagy a jelölés, a dokumentum hivatkozási száma és a besorolás/jelölés lejára
tának dátuma. 

c)  a kibocsátó adatai; 
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d)  nyilvántartás a dokumentumhoz hozzáféréssel rendelkező személyek személyazonosságáról és a dokumentum adott 
személy általi megtekintésének időpontjairól; 

e)  nyilvántartás a dokumentumról készült másolatokról és fordításokról; 

f)  az a dátum és időpont, amikor a dokumentumról készült másolatok vagy fordítások elhagyják a Minősített Adatok 
Osztályát, vagy amikor azokat visszaküldik, továbbá részletes adatok arról, hogy hová küldték el azokat, és ki küldte 
őket vissza; 

g)  az a dátum és időpont, amikor a dokumentumot a Parlament megsemmisítésre vonatkozó biztonsági szabályaival 
összhangban megsemmisítik, valamint a megsemmisítést végző személy neve; továbbá 

h)  a dokumentum minősítésének megszüntetése vagy visszaminősítése. 

51. Az iktatókönyveket szükség szerint minősítéssel vagy jelöléssel kell ellátni. A „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” 
szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatokat tartalmazó iktatókönyveket ugyanezen a szinten kell nyilván
tartásba venni. 

52. Minősített adatok az alábbiak szerint vehetők nyilvántartásba: 

a)  egyetlen iktatókönyvben, vagy 

b)  különböző iktatókönyvekben, a minősítési szintnek, az adat beérkező vagy kimenő státuszának, valamint a forrásának 
és a címzettjének megfelelően. 

53. A kommunikációs és információs rendszeren belüli elektronikus adatkezelés esetén a nyilvántartásba vételi eljárás a 
kommunikációs és információs rendszeren belüli eszközökkel is végrehajtható, amennyiben a rendszer megfelel a fentebb 
leírt követelményeknek. Minden esetben, amikor az EU-minősített adatok elhagyják a kommunikációs és információs 
rendszert, a fenti nyilvántartásba vételi eljárást kell alkalmazni. 

54. A Minősített Adatok Osztálya nyilvántartást vezet a Parlament által harmadik feleknek átadott valamennyi minősí
tett adatról és a harmadik felek által a Parlamentnek átadott minősített adatokról. 

55. A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy 
azzal egyenértékű szinten minősített adatok nyilvántartásba vételének befejezését követően a Minősített Adatok Osztálya 
ellenőrzi, hogy a címzett rendelkezik-e érvényes biztonsági felhatalmazással. Ebben az esetben a Minősített Adatok 
Osztálya értesíti a címzettet. A minősített adat megtekintésére csak az azt tartalmazó dokumentum nyilvántartásba vétele 
után kerülhet sor. 

H. TERJESZTÉS 

56. A kibocsátó összeállítja az általa létrehozott EU-minősített adat első terjesztési listáját. 

57. A Parlament által készített, „RESTREINT UE/EU RESTRICTED, SECRET UE/EU SECRET vagy TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatok és egyéb bizalmas adatok Parlamenten belüli terjesz
tését a vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően és a „szükséges ismeret” elve alapján a kibocsátó végzi. A Parlament 
által a biztonságos területen belül létrehozott „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” vagy efölötti minősítésű adat esetében 
a terjesztési listát (és a terjesztést érintő valamennyi további utasítást) át kell adni a Minősített Adatok Osztályának, amely 
annak kezeléséért felelős. 

58. A Parlament által készített EU-minősített adatot csak a Minősített Adatok Osztálya adhat át harmadik feleknek, a 
„szükséges ismeret” elve alapján. 

59. A Minősített Adatok Osztálya vagy a továbbítás iránti kérelmet benyújtó más parlamenti szerv/tisztségviselő által 
kapott bizalmas adatot a kibocsátótól kapott utasításokkal összhangban kell terjeszteni. 
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I. KEZELÉS, TÁROLÁS ÉS MEGTEKINTÉS 

60. A bizalmas adatok kezelése, tárolása és megtekintése a 4. biztonsági közleménnyel és a kezelési utasításokkal össz
hangban történik. 

J. BIZALMAS ADATOK MÁSOLÁSA/FORDÍTÁSA/TOLMÁCSOLÁSA 

61. A „TRES SECRET EU/EU TOP SECRET” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatot tartalmazó dokumen
tumok a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem másolhatók vagy fordíthatók le. A „SECRET UE/EU SECRET” 
vagy azzal egyenértékű minősítésű vagy a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” vagy azzal egyenértékű minősítésű adat 
a titokbirtokos utasítására lemásolható vagy lefordítható, feltéve, hogy a kibocsátó ezt nem tiltotta meg. 

62. A „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”, „SECRET UE/EU SECRET EU” vagy „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” szinten 
vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatot tartalmazó dokumentumok minden egyes másolatát biztonsági okokból 
nyilvántartásba kell venni. 

63. A minősített adatot tartalmazó eredeti dokumentumra vonatkozó biztonsági intézkedések a másolatokra és a fordí
tásokra is alkalmazandók. 

64. A Tanácstól kapott dokumentumok általában az összes hivatalos nyelven beérkeznek. 

65. A kibocsátó vagy a másolati birtokos másolatot és/vagy fordítást kérhet a minősített adatot tartalmazó dokumentu
mokról. A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten 
vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatot tartalmazó dokumentumokról csak a biztonságos területen, megfelelő 
hitelesítéssel rendelkező kommunikációs és információs rendszer részét képező másolókon lehet másolatot készíteni. A 
„RESTREINT UE/EU RESTRICTED” vagy azzal egyenértékű minősítésű adatot vagy egyéb bizalmas adatot tartalmazó doku
mentumok másolatait csak a Parlament épületein belül található, megfelelő hitelesítéssel rendelkező másolóeszközön 
lehet elkészíteni. 

66. A bizalmas adatot tartalmazó valamennyi dokumentum összes másolatát és fordítását vagy az ilyen dokumen
tumok másolatainak bizalmas adatot tartalmazó részét megfelelő jelzéssel és számozással kell ellátni, valamint nyilvántar
tásba kell venni. 

67. Nem készíthető a feltétlenül szükségesnél több másolat. A megtekintési időszak végén minden másolatot a kezelési 
utasításoknak megfelelően meg kell semmisíteni. 

68. A minősített adatokhoz hozzáférő tolmácsoknak és fordítóknak a Parlament tisztviselőinek kell lenniük. 

69. A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy 
azzal egyenértékű szinten minősített adatot tartalmazó dokumentumokhoz hozzáférő tolmácsoknak és fordítóknak 
rendelkezniük kell a megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal. 

70. A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy 
azzal egyenértékű szinten minősített adatot tartalmazó dokumentumokon folytatott munkájukat a tolmácsoknak és a 
fordítóknak a biztonságos területen kell végezniük. 
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K. A BIZALMAS ADAT VISSZAMINŐSÍTÉSE, ILLETVE A MINŐSÍTÉS ÉS A JELÖLÉS MEGSZÜNTETÉSE 

K.1. Általános elvek 

71. Amennyiben a védelemre vagy annak eredeti szinten történő biztosítására már nincs szükség, a bizalmas adat 
minősítését vagy jelölését meg kell szüntetni, illetve az adatot vissza kell minősíteni. 

72. A Parlamenten belül készült dokumentumokban található adatok visszaminősítésére, illetve minősítésének vagy 
jelölésének megszüntetésére vonatkozó határozat meghozatala eseti alapon is szükségessé válhat, például a nyilvánosság 
vagy egy másik uniós intézmény kérésére, illetve a Minősített Adatok Osztálya vagy valamely parlamenti szerv/tisztségvi
selő kezdeményezésére. 

73. Az EU-minősített adat létrehozásakor – amennyiben lehetséges – a kibocsátó jelöli, hogy egy adott időpontban 
vagy valamely konkrét eseményt követően a szóban forgó EU-minősített adat visszaminősíthető-e vagy minősítése felo
ldható-e. Amennyiben gyakorlati okokból ilyen tájékoztatás nem adható, a kibocsátó, a Minősített Adatok Osztálya vagy 
az adatot birtokló parlamenti szerv/tisztségviselő legalább ötévente felülvizsgálja az EU-minősített adat minősítési 
szintjét. Az EU-minősített adat visszaminősítésére vagy minősítésének megszüntetésére minden esetben kizárólag a kibo
csátó előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. 

74. Abban az esetben, ha valamely Parlamenten belül készült dokumentum tekintetében az EU-minősített adat kibocsá
tójának kiléte nem állapítható meg vagy nem követhető vissza, a biztonsági hatóság vizsgálja felül az adott EU-minősített 
adat minősítésének szintjét az adatot birtokló parlamenti szerv/tisztségviselő javaslatára, és tekintetben konzultálhat a 
Minősített Adatok Osztályával. 

75. A Minősített Adatok Osztálya vagy az adatot birtokló parlamenti szerv/tisztségviselő feladata, hogy értesítse a 
címzett(ek)et az adat visszaminősítéséről vagy minősítésének megszüntetéséről, és e címzett(ek) feladata, hogy értesítse 
azokat a további címzett(ek)et, akiknek ők a dokumentumot megküldték vagy lemásolták. 

76. A dokumentumokban található adatok visszaminősítését, minősítésének vagy jelölésének megszüntetését rögzíteni 
kell a nyilvántartásban. 

K.2. A minősítés megszüntetése 

77. EU-minősített adat minősítése teljes mértékben vagy részlegesen szüntethető meg. EU-minősített adat minősíté
sének részleges megszüntetésére abban az esetben kerülhet sor, ha az azt tartalmazó dokumentum meghatározott része 
esetében a védelem fenntartása nem tekinthető szükségesnek, a dokumentum többi része esetében azonban továbbra is 
indokolt fenntartani a védelmet. 

78. Ha a Parlamenten belül készült dokumentumban található EU-minősített adat felülvizsgálata az adat minősítésének 
megszüntetését eredményezi, meg kell vizsgálni, hogy a dokumentumot nyilvánosságra lehet-e hozni, vagy terjesztési 
jelöléssel kell-e ellátni (azaz nem hozható nyilvánosságra). 

79. EU-minősített adat minősítésének megszüntetése esetén a minősítés feloldását rögzíteni kell az iktatókönyvben a 
következő adatokkal együtt: a minősítés megszüntetésének dátuma, a minősítés megszüntetését kérelmező és engedé
lyező személyek neve, az érintett dokumentum referenciaszáma és végső rendeltetési helye. 

80. A megszüntetett minősítésű dokumentum és minden másolata régi minősítési jelöléseit át kell húzni. A dokumen
tumokat és azok valamennyi másolatát ennek megfelelően kell tárolni. 

81. Minősített adat minősítésének részleges megszüntetése esetén a megszüntetett minősítésű részről kivonatot kell 
készíteni, és azt a megfelelő módon kell tárolni. Az illetékes szervezeti egység rögzíti: 

a)  a minősítés részleges megszüntetésének dátumát; 

b)  a minősítés megszüntetését kérelmező és engedélyező személyek nevét; továbbá 

c)  a megszüntetett minősítésű kivonat referenciaszámát. 
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K.3. Visszaminősítés 

82. Minősített adat visszaminősítését követően az iktatókönyvekben az érintett dokumentumot a régi és az új minősí
tési szintje szerinti nyilvántartásba is fel kell venni. A visszaminősítés dátumát és a visszaminősítést engedélyező személy 
nevét rögzíteni kell. 

83. A visszaminősített adatot tartalmazó dokumentumon és annak minden másolatán fel kell tüntetni az új minősítési 
szintet, és ennek megfelelően kell azt tárolni. 

L. BIZALMAS ADAT MEGSEMMISÍTÉSE 

84. A szükségtelenné vált bizalmas adatot (papíralapú és elektronikus formában egyaránt) a kezelési utasításokkal és az 
archiválásra vonatkozó szabályokkal összhangban meg kell semmisíteni vagy törölni kell. 

85. A „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” vagy ezzel egyenértékű, illetve a „SECRET UE/EU SECRET” szinten vagy azzal 
egyenértékű szinten minősített adatok megsemmisítését a Minősített Adatok Osztálya hajtja végre. A megsemmisítést egy 
olyan tanú jelenlétében kell elvégezni, aki legalább a megsemmisítendő adat minősítési szintjével megegyező biztonsági 
tanúsítvánnyal rendelkezik. 

86. „TRES SECRET EU/EU TOP SECRET” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adat a kibocsátó előzetes írás
beli hozzájárulása nélkül nem semmisíthető meg. 

87. A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy 
azzal egyenértékű szinten minősített adatok megsemmisítését és ártalmatlanítását a kibocsátó vagy valamely illetékes 
hatóság utasítására a Minősített Adatok Osztálya végzi. Az iktatókönyveket és egyéb nyilvántartásokat ennek megfelelő 
módon frissíteni kell. A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” vagy ezzel egyenértékű minősítésű adatok megsemmisítését és 
ártalmatlanítását vagy a Minősített Adatok Osztálya, vagy a megfelelő parlamenti szerv/tisztségviselő végzi. 

88. A megsemmisítésért felelős tisztviselő és a megsemmisítést tanúsító személy megsemmisítési jegyzőkönyvet ír alá, 
amelyet a Minősített Adatok Osztálya vezet és archivál. A Minősített Adatok Osztálya a „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” 
vagy ezzel egyenértékű minősítésű adatok esetében legalább tíz évig, a „SECRET UE/EU SECRET” vagy ezzel egyenértékű és 
a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” vagy ezzel egyenértékű minősítésű adatok esetében pedig legalább öt évig 
megőrzi a megsemmisítési jegyzőkönyvet a terjesztési listákkal együtt. 

89. A minősített adatot tartalmazó dokumentumokat a vonatkozó uniós szabványoknak vagy ezzel egyenértékű szab
ványoknak megfelelően kell megsemmisíteni, megakadályozandó a dokumentum egészének vagy egy részének helyreállí
tását. 

90. A minősített adathoz használt számítógépes adathordozók megsemmisítését a vonatkozó kezelési utasításokkal 
összhangban kell végrehajtani. 

91. A minősített adat megsemmisítését az alábbi adatokkal együtt rögzíteni kell a megfelelő iktatókönyvben: 

a)  a megsemmisítés dátuma és időpontja; 

b)  a megsemmisítésért felelős tisztviselő; 

c)  a megsemmisített dokumentum vagy másolatok azonosítója; 

d)  a megsemmisített EU-minősített adat eredeti fizikai formája; 
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e)  a megsemmisítés eszköze; továbbá 

f)  a megsemmisítés helye. 

M. ARCHIVÁLÁS 

92. A minősített adatot – a kísérő feljegyzést/levelet, mellékleteket, az elhelyezést igazoló szelvényt és az akta egyéb 
részeit is beleértve – utolsó megtekintése után hat hónappal, de legkésőbb elhelyezése után egy évvel át kell helyezni a 
biztonságos helyre. A minősített adatok archiválásának részletes szabályait a kezelési utasítások határozzák meg. 

93. Az „egyéb bizalmas adatok” esetében – a kezelésükre vonatkozó bármely más egyedi rendelkezés sérelme nélkül – 
a dokumentumkezelés általános szabályai alkalmazandók. 

3. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

A BIZALMAS ADATOK KEZELÉSE AUTOMATIZÁLT KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREKKEL 

A. AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKBEN KEZELT MINŐSÍTETT ADATOK INFORMÁCIÓVÉDELME 

1. Az információvédelem a kommunikációs és információs rendszerek tekintetében azt jelenti, hogy az ilyen rendszerek 
megvédik az általuk kezelt minősített adatokat, továbbá a szükséges módon, a szükséges időben, a jogszerű felhasználók 
ellenőrzése alatt működnek. A hatékony információvédelem biztosítja az adatok megfelelő titkossági szintjét, sértetlen
ségét, rendelkezésre állását, letagadhatatlanságát és hitelességét. Az információvédelem kockázatkezelési eljáráson alapul. 

2. A minősített adatok kezelésére szolgáló „kommunikációs és információs rendszer” az adatok elektronikus formában 
történő kezelését lehetővé tevő rendszer. Ez az információs rendszer magában foglalja a működéséhez szükséges vala
mennyi eszközt, beleértve az infrastruktúrát, a szervezetet, a személyzetet és az információforrásokat. 

3. A kommunikációs és információs rendszer az információvédelem koncepciójával összhangban kezeli a minősített 
adatokat. 

4. A kommunikációs és információs rendszert akkreditálni kell. Az akkreditáció célja, hogy bizonyosságot nyújtson az 
összes megfelelő biztonsági intézkedés végrehajtásáról, valamint a minősített adatok és a kommunikációs és információs 
rendszer megfelelő szintű védelmének biztosításáról e biztonsági közleménnyel összhangban. Az akkreditációs nyilat
kozat meghatározza a kommunikációs és információs rendszerben kezelhető adatok legmagasabb minősítési szintjét, 
valamint a megfelelő feltételeket. 

5. A kommunikációs és információs rendszerben végzett műveletek biztonsága és helyes működése szempontjából az 
információvédelem következő jellemzői és szempontjai tekintendők alapvető fontosságúnak: 

a)  hitelesség: annak garanciája, hogy az adat valódi és jóhiszemű forrásokból származik; 

b)  rendelkezésre állás: az engedéllyel rendelkező szervezet kérelemére megvalósuló hozzáférhetőség és felhasználhatóság; 

c)  bizalmas jelleg: az adatot illetéktelen személyek, szervezetek vagy folyamatok részére nem szolgáltatják ki; 
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d)  sértetlenség: az adatok és eszközök pontosságának és teljességének védelme; 

e) letagadhatatlanság: egy cselekedet vagy esemény megtörténtének bizonyíthatósága annak érdekében, hogy ezt a csele
kedetet vagy eseményt később ne lehessen letagadni. 

B. INFORMÁCIÓVÉDELMI ELVEK 

6. Az alábbiakban foglalt rendelkezések képezik a minősített adatokat kezelő kommunikációs és információs rend
szerek biztonságosságának alapját. E rendelkezések végrehajtásának részletes követelményeit az információvédelmi 
biztonsági politikák és technikai biztonsági iránymutatások határozzák meg. 

B.1. Biztonsági kockázatkezelés 

7. A biztonsági kockázatkezelés a kommunikációs és információs rendszer meghatározásának, kialakításának, működ
tetésének és fenntartásának szerves részét képezi. A kockázatkezelést (értékelést, kezelést, elfogadást, kommunikációt) az 
1. biztonsági közleményben meghatározott rendszertulajdonosok, projekthatóságok, működtető hatóságok és biztonsági 
jóváhagyó hatóságok képviselői együttesen végzik el ismétlődő folyamatként egy kipróbált, átlátható és érthető kockáza
tértékelési folyamat alkalmazásával. A kommunikációs és információs rendszer hatókörét és eszközeit a kockázatkezelési 
folyamat kezdetekor egyértelműen meg kell határozni. 

8. Az 1. biztonsági közleményben meghatározott illetékes hatóságoknak át kell tekinteniük a kommunikációs és infor
mációs rendszert fenyegető potenciális veszélyeket, valamint naprakész és pontos, az aktuális működési környezetet 
tükröző fenyegetésértékeléssel kell rendelkezniük. A változó információtechnológiai környezettel való lépéstartás érde
kében folyamatosan frissíteniük kell a sebezhetőségi kérdésekkel kapcsolatos ismereteiket, és rendszeresen felül kell vizs
gálniuk a sebezhetőségi értékeléseket. 

9. A biztonsági kockázatkezelés célja olyan biztonsági intézkedések alkalmazása, melyek eredményeképpen kielégítő 
egyensúly teremthető a felhasználók igényei, a költségek és a fennmaradó biztonsági kockázatok között. 

10. A kommunikációs és információs rendszer akkreditációja magában foglalja a fennmaradó kockázat hivatalos 
megállapítását és a fennmaradó kockázatnak a felelős hatóság általi elfogadását. Egy adott kommunikációs és információs 
rendszer akkreditálásának vonatkozásában a megfelelő biztonsági akkreditációs hatóság által meghatározott különös 
követelményeknek, nagyságrendnek és részletességnek arányban kell állnia a valamennyi vonatkozó tényező figyelembe 
vételével – a kommunikációs és információs rendszerben kezelt minősített adatok minősítési szintjét is beleértve – megál
lapított kockázattal. 

B.2. Biztonság a kommunikációs és információs rendszer teljes életciklusán keresztül 

11. Követelmény a biztonság garantálása a kommunikációs és információs rendszer teljes életciklusa alatt, a beüzeme
léstől kezdve egészen a működésből való kivonásig. 

12. Az életciklus minden szakaszára meg kell állapítani a kommunikációs és információs rendszerben részt vevő 
minden egyes szereplő biztonsági szerepét és a biztonság tekintetében a többi résztvevővel folytatott interakcióját. 

13. A kommunikációs és információs rendszert – a technikai és nem technikai biztonsági intézkedéseket is beleértve – 
az akkreditációs folyamat során biztonsági tesztelésnek kell alávetni a kellő biztonsági szintről való meggyőződés érde
kében, valamint annak ellenőrzése céljából, hogy a kommunikációs és információs rendszert – a technikai és nem tech
nikai biztonsági intézkedéseket is beleértve – helyesen telepítették, integrálták és konfigurálták. 
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14. A biztonsági értékeléseket, ellenőrzéseket és felülvizsgálatokat a kommunikációs és információs rendszer működése 
és karbantartása során, valamint rendkívüli körülmények felmerülése esetén rendszeresen ismételni kell. 

15. A kommunikációs és információs rendszer biztonsági dokumentációja az életciklusa alatt a változás- és konfigurá
ciókezelés szerves részeként folyamatosan fejlődik. 

16. A kommunikációs és információs rendszer által végrehajtott nyilvántartási eljárásokat – szükség esetén – az akkre
ditációs folyamat részeként ellenőrizni kell. 

B.3. Legjobb gyakorlat 

17. Az információvédelmi hatóságnak (IAA) ki kell alakítania a kommunikációs és információs rendszerben kezelt 
minősített adatok védelmére szolgáló legjobb gyakorlatot. A legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatások tartalmazzák 
a kommunikációs és információs rendszerrel kapcsolatos, az adott fenyegetésekkel és sebezhetőségekkel szemben bizo
nyítottan hatékony technikai, fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket. 

18. A kommunikációs és információs rendszer által kezelt minősített adatok védelme az információvédelemben részt 
vevő szervezetek által levont tanulságokra épül. 

19. A legjobb gyakorlat terjesztése és azt követő végrehajtása hozzájárul ahhoz, hogy a minősített adatokat kezelő 
parlamenti titkárság által működtetett kommunikációs és információs rendszer egyenértékű védelmi szintet érjen el. 

B.4. Alapos védelem 

20. A kommunikációs és információs rendszer kockázatainak enyhítése érdekében technikai és nem technikai bizton
sági intézkedéseket kell végrehajtani, melyek többrétegű védelmi réteget alkotnak. E rétegek az alábbiak: 

a)  elrettentés: a kommunikációs és információs rendszer megtámadását tervező bármilyen ellenség elrettentését célzó 
biztonsági intézkedések; 

b) megelőzés: a kommunikációs és információs rendszer megtámadásának megakadályozását célzó biztonsági intézke
dések; 

c)  észlelés: a kommunikációs és információs rendszer megtámadásának észlelését célzó biztonsági intézkedések; 

d) ellenállóképesség: a támadás hatásának az adatok vagy a kommunikációs és információs rendszer eszközei minimu
mára való korlátozását és a további kár megelőzését célzó biztonsági intézkedések; továbbá 

e) helyreállítás: a kommunikációs és információs rendszer biztonságos helyzetének helyreállítását célzó biztonsági intéz
kedések. 

E biztonsági intézkedések szigorúságának mértékét kockázatértékelés alapján kell meghatározni. 

21. Az 1. biztonsági közleményben meghatározott illetékes hatóságok biztosítják, hogy képesek legyenek a szervezeti 
vagy nemzeti határokon esetlegesen átnyúló eseményekre való reagálásra a reagálások összehangolása, valamint az ilyen 
eseményekről és a kapcsolódó kockázatokról való információcsere érdekében (számítógépes szükséghelyzeti válaszadási 
képességek). 

B.5. A minimalitás és a legkisebb kiváltság elve 

22. A szükségtelen kockázat elkerülése érdekében kizárólag a működési követelmények teljesítéséhez alapvetően szük
séges funkciókat, eszközöket és szolgáltatásokat kell alkalmazni és végrehajtani. 

23. A kommunikációs és információs rendszerek felhasználói és az automatizált folyamatok kizárólag a feladataik 
elvégzéséhez szükséges hozzáférésekkel, kiváltságokkal vagy engedélyekkel rendelkezhetnek a balesetek, hibák vagy a 
kommunikációs és információs rendszerek erőforrásainak illetéktelen felhasználásából eredő károk korlátozása érde
kében. 
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B.6. Információvédelmi tudatosság 

24. A kommunikációs és információs rendszerek biztonsága védelmének első vonalát a kockázatok és a rendelkezésre 
álló biztonsági intézkedések ismerete képezi. A kommunikációs és információs rendszerek életciklusában érintett vala
mennyi személynek tudatában kell lennie különösen annak, hogy: 

a) a biztonsági hiányosságok jelentősen károsíthatják a minősített adatokat kezelő kommunikációs és információs rend
szereket; 

b)  az összekapcsolódásból és egymásra utaltságból adódóan másokat milyen károk érhetnek; továbbá 

c) a rendszerben és folyamatokban betöltött szerepeik szerint személyesen felelősek és elszámoltathatók a kommuniká
ciós és információs rendszerek biztonságáért. 

25. A biztonsággal kapcsolatos felelősség ismeretének biztosítása érdekében valamennyi érintett személy – beleértve a 
vezető tisztviselőket, az európai parlamenti képviselőket és a kommunikációs és információs rendszerek felhasználóit is 
– számára kötelező információvédelmi oktatást és tudatosságnövelő képzést kell szervezni. 

B.7. Az információtechnológiai biztonsági termékek értékelése és jóváhagyása 

26. A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy 
azzal egyenértékű szinten minősített adatokat kezelő kommunikációs és információs rendszereket olyan módon kell 
védeni, hogy az adatok nem szándékos elektromágneses kisugárzás révén ne legyenek veszélyeztethetők („TEMPEST 
biztonsági intézkedések”). 

27. Amennyiben a minősített adatok védelmét kriptográfiai termékek biztosítják, e termékekről az SAA-nak igazolnia 
kell, hogy szerepelnek az EU által jóváhagyott kriptográfiai termékek között. 

28. A minősített adatok elektronikus eszközökkel történő továbbítása során az EU által jóváhagyott kriptográfiai 
terméket kell használni. E követelmény ellenére a 41–44. pontban meghatározott szükséghelyzet esetén egyedi technikai 
konfigurációk vagy különleges eljárások alkalmazhatók. 

29. A biztonsági intézkedések – védelmi szintként meghatározott – szükséges megbízhatósági szintjét a kockázatkeze
lési eljárás eredménye alapján és a vonatkozó biztonsági politikákkal és technikai biztonsági iránymutatásokkal össz
hangban kell meghatározni. 

30. A védelmi szintet nemzetközileg elismert vagy nemzeti szinten jóváhagyott folyamatok és módszerek alkalmazá
sával kell ellenőrizni. Ez elsősorban értékelés, ellenőrzés és auditálás lehet. 

31. Az SAA biztonsági iránymutatásokat hagy jóvá a nem kriptografikus információtechnológiai biztonsági termékek 
minősítésére és jóváhagyására vonatkozóan. 

B.8. Továbbítás a biztonságos területen belül 

32. Amennyiben a minősített adatok továbbítása a biztonságos területre korlátozódik, kódolatlan továbbítás vagy 
alacsonyabb szintű adattitkosítás alkalmazható a kockázatkezelési folyamat eredményére alapozva és az SAA jóváhagyá
sával. 
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B.9. A kommunikációs és információs rendszerek biztonságos összekapcsolása 

33. A rendszerek összekapcsolása két vagy több információtechnológiai rendszer adatok és egyéb információforrások 
megosztása céljából történő, egyirányú vagy többirányú, közvetlen összekapcsolását jelenti. 

34. A kommunikációs és információs rendszer valamennyi vele összekapcsolt információtechnológiai rendszert nem 
megbízhatóként kezel, és a minősített adatok cseréjének ellenőrzése céljából védelmi intézkedéseket hajt végre. 

35. A kommunikációs és információs rendszer más információtechnológiai rendszerrel való minden összekapcsolása 
tekintetében a következő alapkövetelményeknek kell eleget tenni: 

a)  az ilyen összekapcsolások üzleti vagy üzemeltetési követelményeit az illetékes hatóságok határozzák meg és hagyják 
jóvá; 

b) az adott összekapcsolást kockázatkezelési és akkreditációs eljárásnak kell alávetni, és ahhoz az illetékes SAA jóváha
gyása szükséges; 

c)  a kommunikációs és információs rendszer körzethatárán védelmi szolgáltatásokat kell létesíteni. 

36. Akkreditált kommunikációs és információs rendszer nem kapcsolható össze nem védett vagy nyilvános hálózattal, 
kivéve, ha a kommunikációs és információs rendszer jóváhagyott, a kommunikációs és információs rendszer és a nyil
vános hálózat között e célból telepített védelmi szolgáltatással rendelkezik. Az ilyen összekapcsolásra vonatkozó bizton
sági intézkedéseket az illetékes információvédelmi hatóságnak (IAA) felül kell vizsgálnia, és az illetékes SAA-nak jóvá kell 
hagynia. 

37. Amennyiben a nem védett vagy nyilvános hálózatot kizárólag adatközvetítésre használják, és az adatokat a 
27. cikknek megfelelően az EU által jóváhagyott kriptográfiai termékkel kódolták, az ilyen kapcsolat nem tekintendő 
összekapcsolásnak. 

38. Tilos a „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” vagy ezzel egyenértékű, illetve a „SECRET UE/EU SECRET” vagy ezzel egyen
értékű szinten minősített adatok kezelésére akkreditált kommunikációs és információs rendszer közvetlen vagy kaszkád 
módon való összekapcsolása nem védett vagy nyilvános hálózattal. 

B.10. Számítógépes adathordozók 

39. A számítógépes adathordozókat az illetékes biztonsági hatóság által jóváhagyott eljárással összhangban kell semmi
síteni. 

40. A számítógépes adathordozókat a kezelési utasításoknak megfelelően kell újrahasznosítani, illetve minősített beso
rolásukat alacsonyabb szintűvé tenni vagy megszüntetni. 

B.11. Szükséghelyzet 

41. Szükséghelyzetben – például fenyegető vagy ténylegesen fennálló válság-, konfliktus- vagy háborús helyzetben – 
vagy rendkívüli üzemeltetési körülmények között az alábbiakban leírt különös eljárások alkalmazhatók. 

42. Minősített adatok az illetékes hatóság beleegyezésével továbbíthatók alacsonyabb minősítési szintre jóváhagyott 
kriptográfiai termékek felhasználásával vagy kódolás nélkül, amennyiben a késedelem által okozott kár egyértelműen 
meghaladná a minősített adatok illetéktelen kezekbe jutása által esetlegesen okozott kárt, és ha: 

a)  a küldő, illetve a címzett nem rendelkezik az előírt kódolási lehetőséggel vagy egyáltalán kódolási lehetőséggel, 
továbbá 

b)  a minősített anyag más eszközökkel nem továbbítható kellő időben. 
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43. A 41. pontban meghatározott körülmények esetén továbbított minősített adat nem látható el olyan jelöléssel vagy 
jelzéssel, amely azt a nem minősített adattól vagy a rendelkezésre álló kódolási lehetőséggel védhető adattól megkülön
bözteti. A címzetteket késedelem nélkül, egyéb módon értesíteni kell a minősítés szintjéről. 

44. Amennyiben a 41. vagy 42. pontban említett eljárás alkalmazására kerül sor, jelentést kell tenni az illetékes ható
ságnak. 

4. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

FIZIKAI BIZTONSÁG 

A. BEVEZETÉS 

E biztonsági közlemény megállapítja a bizalmas adatok Európai Parlament általi helyes kezelése biztonságos környeze
tének létrehozásához szükséges elveket. Ezeket az elveket – köztük a technikai biztonság elveit – a kezelési utasítások 
egészítik ki. 

B. BIZTONSÁGI KOCKÁZATKEZELÉS 

1. A minősített adatokat fenyegető kockázatokat folyamatként kell kezelni. A folyamat célja az ismert biztonsági kocká
zatok feltárása, az ilyen kockázatok elfogadható szintre történő csökkentésére irányuló biztonsági intézkedések meghatá
rozása e biztonsági közleményben rögzített alapelvekkel és minimumszabályokkal összhangban, és ezen intézkedések 
alkalmazása a 3. biztonsági közleményben rögzített „alapos védelem” elvének megfelelően. A fenti intézkedések haté
konyságát folyamatosan értékelni kell. 

2. A minősített adatok teljes életciklusuk alatti védelmét szolgáló biztonsági intézkedések arányban állnak különösen az 
adatok biztonsági minősítésével, az érintett adat vagy anyag fizikai formájával és mennyiségével, a minősített adatok táro
lására használt helyiségek elhelyezkedésével és felépítésével, valamint a rosszindulatú cselekményekből és/vagy bűncselek
ményekből – a hírszerzést, szabotázst és a terrorizmust is ideértve – eredően helyi szinten fennálló fenyegetéssel. 

3. Az engedély nélküli hozzáférés és kiszolgáltatás, valamint az információk és anyagok megsérülésének és a rendelke
zésre állás megszűnésének a megelőzése érdekében a szükséghelyzeti terveknek figyelembe kell venniük a minősített 
adatok veszélyhelyzet esetén való védelmének a szükségességét. 

4. Az üzletmenetfolytonossági-terveknek a súlyos mulasztások vagy események által a minősített adatok kezelésére és 
tárolására gyakorolt hatások csökkentését szolgáló megelőző és helyreállító intézkedéseket kell tartalmazniuk. 

C. ÁLTALÁNOS ELVEK 

5. Az adat minősítése vagy jelölési szintje meghatározza a tárolás védelmi szintjét a fizikai biztonság területein. 

6. A minősített adatot fizikai formájától függetlenül ilyenként kell megjelölni és kezelni. A minősítésről egyértelműen 
tájékoztatni kell a címzetteket, akár a biztonsági besorolásra utaló jelölés (írásos formában – papíralapon vagy a kommu
nikációs és információs rendszerben – történő továbbítás esetén), akár bármiféle közlés révén (szóbeli – beszélgetés 
közben vagy zárt ülés keretében történő – továbbítás esetén). A minősített dokumentumon a minősítés tényét a könnyű 
azonosítást szolgáló biztonsági besorolhatóság érdekében fel kell tüntetni. 

7. A bizalmas adat semmilyen körülmények között nem olvasható nyilvános helyen (pl. vonaton, repülőgépen, kávé
házban, bárban stb.), ahol bárki megláthatja, anélkül, hogy a szükséges ismerettel rendelkezne. Bizalmas adatot nem 
szabad szállaodai szobában vagy széfben elhelyezni és nem szabad felügyelet nélkül nyilvános helyen hagyni. 
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D. FELELŐSSÉGI KÖRÖK 

8. A Minősített Adatok Osztálya felel a biztonságos helyiségeiben elhelyezett bizalmas adatok kezelésének fizikai 
biztonságáért. A Minősített Adatok Osztálya felel saját biztonságos helyiségeinek irányításáért is. 

9. A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” vagy azzal egyenértékű minősítésű adat és az „egyéb bizalmas adat” fizikai bizton
ságáért az illetékes parlamenti szerv/tisztviselő felel. 

10. Európai Parlament Biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatósága biztosítja a Parlamenten belüli bizalmas adatok 
biztonságos kezeléséhez szükséges a személyi biztonságot és a biztonsági tanúsítványt. 

11. Az Informatikai Igazgatóság (DIT) feladata a tanácsadás és annak biztosítása, hogy valamennyi létrehozott vagy 
használt kommunikációs és információs rendszer maradéktalanul megfeleljen a 3. biztonsági közleménynek és a megfe
lelő kezelési utasításoknak. 

E. BIZTONSÁGOS HELYISÉGEK 

12. Biztonságos helyiségeket lehet létrehozni a technikai biztonsági előírásokkal és a 7. cikkben meghatározott minősí
tett adat besorolási szintjével összhangban. 

13. A biztonságos helyiségeket az SAA-nak tanúsítja és a biztonsági hatóság hagyja jóvá. 

F. BETEKINTÉS A BIZALMAS ADATOKBA 

14. Amennyiben „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” vagy ezzel egyenértékű minősített adatot, illetve „egyéb bizalmas 
adatot” helyeznek el a Minősített Adatok Osztályán és ezekbe az adatokba a biztonságos területen kívül kell betekinteni, 
a Minősített Adatok Osztálya eljuttatja az adatok másolatát a megfelelő felhatalmazott szervezeti egységnek, amelynek 
biztosítania kell, hogy az adott adatok megtekintése és kezelése megfeleljen e határozat 8. cikke (2) bekezdésének és 
10. cikkének, valamint a vonatkozó kezelési utasításoknak. 

15. Amennyiben „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” vagy szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatot, illetve 
„egyéb bizalmas adatot” helyeznek el a Minősített Adatok Osztályától eltérő parlamenti szervnél/tisztségviselőnél, az 
adott parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságának biztosítania kell, hogy az adatok megtekintése és kezelése megfeleljen 
e határozat 7. cikke (3) bekezdésének, 8. cikke (1), (2) és (4) bekezdésének, 9. cikke (3), (4) és (5) bekezdésének, és 
10. cikke (2)–(6) bekezdésének és 11. cikkének, valamint a vonatkozó kezelési utasításoknak. 

16. Amennyiben „RESTREINT UE/EU RESTRICTED, SECRET UE/EU SECRET vagy TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” vagy ezzel 
egyenértékű, illetve ennél magasabb fokú minősített adatokban a biztonságos területen belül kell betekinteni, a Minősített 
Adatok Osztálya biztosítja, hogy az adatok megtekintése és kezelése megfeleljen e határozat 9. és 10. cikkének, valamint 
a vonatkozó kezelési utasításoknak. 

G. TECHNIKAI BIZTONSÁG 

17. A technikai biztonsággal kapcsolatos intézkedések a biztonsági akkreditációs hatóság felelősségi körébe tartoznak, 
ennek kell meghatároznia a vonatkozó kezelési utasításokban az alkalmazandó konkrét technikai biztonsági intézkedé
seket. 

18. Az e határozat értelmében „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” vagy azzal egyenértékű minősítésű szintű adatok megte
kintésére szolgáló biztonságos olvasótermeknek meg kell felelniük a kezelési utasításokban rögzített vonatkozó technikai 
intézkedéseknek. 
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19. A biztonságos helynek az alábbi helyiségekkel kell rendelkeznie: 

a) biztonsági beléptető helyiség (Security Access Screening Room, „SAS”), amelyet a kezelési utasításokban rögzített tech
nikai intézkedéseknek megfelelően kell kialakítani. A helyiségbe való belépésekről nyilvántartást kell vezetni. A 
biztonsági beléptető helyiségnek magas szintű normáknak kell megfelelnie a belépésre jogosult személyek azonosítása 
tekintetében, videofelvétellel, valamint a biztonsági termekben nem engedélyezett személyes holmik (telefonok, tollak 
stb.) tárolására alkalmas biztonságos tárolókkal; 

b)  a minősített adatok, többek között kódolt minősített adatok továbbítására és érkeztetésére szolgáló kommunikációs 
terem, a 3. biztonsági közleménynek és a vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően; 

c)  biztonságos irattár, ahol jóváhagyott és tanúsítvánnyal rendelkező tárolókat kell használni külön a „RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED”, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”. illetve „SECRET UE/EU SECRET” szinten vagy azzal egyenértékű 
szinten adatok tárolására. A „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített 
adatokat külön helyiségben, erre a célra szolgáló, tanúsítvánnyal rendelkező tárolóban kell elhelyezni. Ebben a helyi
ségben ezen kívül csakis egy asztalt lehet elhelyezni, amelyen a Minősített Adatok Osztálya az irattár tartalmát kezeli. 

d)  nyilvántartó helyiség, amelyben megtalálhatók a nyilvántartás vezetéséhez szükséges papíralapú vagy elektronikus 
eszközök, vagyis kommunikációs és információs rendszerek kialakításához szükséges biztonságos eszközök. Csakis a 
nyilvántartó helyiségben lehetnek jóváhagyott és akkreditált másolóeszközök (papíralapú vagy elektronikus másolatok 
készítéséhez). A kezelés utasítások rögzítik, hogy mely másolóeszközöket hagyják jóvá és akkreditálják. A nyilvántartó 
helyiségben kell biztosítani a minősített adatok fizikai formában történő jelöléséhez, másolásához és elosztásához 
szükséges eszközök tárolását és kezelését, minősítési szintenkét. Valamennyi akkreditált eszközt a Minősített Adatok 
Osztályának kell meghatároznia, és a biztonsági akkreditációs hatóságnak kell akkreditálnia azokat az IAOA szakvéle
ménye alapján. Ezt a helyiséget fel kell szerelni továbbá a legmagasabb minősítési szintnek megfelelően akkreditált 
iratmegsemmisítő eszközzel, a kezelési utasításoknak megfelelően. A legalább „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, 
„SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített 
adatok fordítását a nyilvántartó helyiségben kell végezni, az erre szolgáló és akkreditált rendszer segítségével. A nyil
vántartó helyiségben legfeljebb két fordító számára lehet egyidőben ugyanazon dokumentum fordítása céljából 
munkaállomást biztosítani. A Minősített Adatok Osztálya egy alkalmazottjának jelen kell lennie. 

e) olvasóterem, a minősített adatok megfelelő felhatalmazással rendelkezők általi egyéni megtekintéséhez. Az olvasó
terem kellő teret biztosít két személy számára, beleértve a Minősített Adatok Osztálya egy alkalmazottját is, akinek 
valamennyi megtekintés alkalmával mindvégig jelen kell lennie. E terem biztonsági szintje megfelelő kell, hogy legyen 
a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET vagy TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy azzal 
egyenértékű szinten minősített adatok megtekintéséhez. Az olvasóterem felszerelhető TEMPEST eszközökkel az elektro
nikus formában történő megtekintés céljából, a szóban forgó adat minősítési szintjének megfelelően. 

f)  egy ülésterem, amelyben akár 25 fő is meg tudja vitatni a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU 
SECRET” és azzal egyenértékű minősítésű adatokat. Az ülésterem biztosítja a szükséges, technikai szempontból bizton
ságos és tanúsítvánnyal rendelkező eszközöket, valamint a tolmácsolási lehetőséget akár két nyelvre is. Amikor a 
teremben nem tartanak ülést, további olvasóteremként használható dokumentumok egyedi megtekintésére. Rendkívüli 
esetekben a Minősített Adatok Osztálya engedélyezheti, hogy egynél több felhatalmazott személy tekintsen meg minő
sített adatokat, amennyiben a helyiségben tartózkodó személyek biztonsági tanúsítványa és szükséges ismerete meg
egyezik. Ugyanakkor egyidőben négynél több személy nem tekinthet meg minősített adatokat. A Minősített Adatok 
Osztálya tisztviselőinek jelenlétét meg kell erősíteni. 

g) biztonságos technikai helyiségek a biztonságos terület és a biztonságos IT-szerverek biztonságához kapcsolódó vala
mennyi technikai felszerelés elhelyezése céljából. 

20. A biztonságos területnek meg kell felelnie az alkalmazandó nemzetközi biztonsági normáknak, valamint rendel
keznie kell a Biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatóság által adott tanúsítvánnyal. A biztonságos területnek legalább az 
alábbi biztonságtechnikai felszereléssel kell rendelkeznie: 

a)  riasztórendszer és biztonsági kamerarendszer; 

b)  biztonsági felszerelés és vészhelyzeti rendszerek (kétirányú figyelmeztető rendszer); 
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c)  CCTV-rendszer; 

d)  behatolásjelző rendszer; 

e)  beléptető rendszer (beleértve a biometrikus biztonsági rendszert is); 

f)  tárolók; 

g)  zárható szekrények; 

h)  elektromágnesesség elleni védelem. 

21. Amennyiben további biztonságtechnikai intézkedésekre van szükség, ezeket a biztonsági akkreditációs hatóság 
írhatja elő, szorosan együttműködve a Minősített Adatok Osztályával, illetve a biztonsági hatóság jóváhagyását követően. 

22. Az infrastrukturális eszközök csatlakoztathatók a biztonságos területnek otthont adó épület általános rendsze
reihez. A beléptetésre szolgáló biztonsági eszközöknek és a kommunikációs és információs rendszereknek azonban 
függetlennek kell lenniük az Európai Parlament valamennyi egyéb ilyen létező rendszerétől. 

H. A BIZTONSÁGOS TERÜLET ELLENŐRZÉSE 

23. A biztonsági akkreditációs hatóság rendszeresen ellenőrzi a biztonságos területet, a Minősített Adatok Osztálya 
kérésére pedig külön ellenőrzéseket is tart. 

24. A biztonsági akkreditációs hatóság összeállítja és naprakészen tartja a biztonsági ellenőrzés ellenőrző listáját, amely 
tartalmazza a kezelési utasítások alapján az ellenőrzések alkalmával megszemlélendő elemeket. 

I. A BIZALMAS ADATOK SZÁLLÍTÁSA 

25. A bizalmas adatokat a kezelési utasításoknak megfelelően a tartalom bizalmas jellegére való utalás nélkül, oly 
módon kell szállítani, hogy ne lehessenek láthatók. 

26. A legalább „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” 
szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatokat csakis megfelelő biztonsági felhatalmazással rendelkező 
futárok vagy tisztviselők szállíthatják. 

27. A bizalmas adatokat külső posta vagy az épületen kívüli személyes szállítás útján csak a kezelési utasítások szerinti 
feltételek mellett lehet továbbítani. 

28. A legalább „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” 
szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatok semmilyen körülmények között sem küldhetők emailben vagy 
faxon, még „biztonságos” email-rendszer vagy kódolt faxgép esetén sem. A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szinten vagy 
azzal egyenértékű szinten minősített adatok és egyéb bizalmas adatok akkreditált kódolási rendszer alkalmazásával küld
hetők emailben. 

J. A BIZALMAS ADATOK TÁROLÁSA 

29. A bizalmas adatok minősítése vagy jelölési szintje meghatározza a tárolás védelmi szintjét. A bizalmas adatokat a 
kezelési utasítás értelmében e célra tanúsított eszközökben kell tárolni. 
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30. A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősített adatokat és az „egyéb bizalmas 
adatokat”: 

a) használaton kívül általános szabályként zárt acélszekrényben kell tartani, amely egy irodában vagy valamilyen munka
területen található; 

b)  csak megfelelően elzárva és tárolva szabad felügyelet nélkül hagyni; 

c)  nem szabad oly módon az íróasztalon, asztalon, stb. hagyni, hogy felhatalmazással nem rendelkező személyek, 
például látogatók, takarítószemélyzet, karbantartók, stb. elolvashassák vagy magukkal vigyék; 

d)  nem mutathatók meg felhatalmazással nem rendelkező személyeknek és ilyenekkel nem vitathatók meg. 

31. A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, „SECRET UE/EU SECRET” vagy „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” szinten vagy azzal 
egyenértékű szinten minősített adatokat és az „egyéb bizalmas adatokat” a parlamenti szerv/tisztségviselő titkárságán 
vagy a Minősített Adatok Osztályán szabad tárolni, a kezelési utasításoknak megfelelően. 

32. A „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” és e fölötti minősítésű vagy ezzel egyenértékű adatokat: 

a)  a biztonságos területen belül, biztonsági tárolóban vagy páncélteremben kell tárolni; ám kivételes jelleggel, például ha 
a Minősített Adatok Osztálya zárva van, a biztonsági szolgálaton belüli, jóváhagyott és tanúsítással rendelkező széfben 
is lehet tárolni; 

b)  a biztonságos területen belül sem szabad felügyelet nélkül hagyni (még rövid távollétek esetére sem) anélkül, hogy 
előzőleg el ne zárták volna egy jóváhagyott széfben; 

c)  nem szabad oly módon az íróasztalon, asztalon, stb. hagyni, hogy felhatalmazással nem rendelkező személyek 
elolvashassák vagy magukkal vigyék, még abban ez esetben sem, ha a Minősített Adatok Osztályának tisztviselője a 
teremben marad. 

Amennyiben minősített adatot tartalmazó dokumentum készül elektronikus formában a biztonságos területen belül, a 
számítógépet le kell zárni, a képernyőt pedig olvashatatlanná kell tenni minden olyan esetben, amikor a dokumentum 
készítője vagy a Minősített Adatok Osztályának tisztviselője (akár rövid időre) elhagyja az irodát. A néhány perc után 
működésbe lépő automatikus biztonsági zárak nem minősülnek kielégítő megoldásnak e tekintetben. 

5. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

IPARI BIZTONSÁG 

A. BEVEZETÉS 

1. Ez a biztonsági közlemény csak a minősített adatokra vonatkozik. 

2. Rendelkezéseket tartalmaz a határozat I. mellékletének 1. részében említett közös minimumszabályok végrehajtását 
illetően. 

3. Ipari biztonság alatt értendő annak biztosítása, hogy a szerződő felek és alvállalkozóik is megvédjék a minősített 
adatokat a szerződéskötést megelőző tárgyalások során és a minősített szerződések teljes életciklusa folyamán. Az ilyen 
szerződések nem biztosíthatnak hozzáférést a „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” minősítésű adatokhoz. 

4. Az Európai Parlament szerződő hatóságként köteles biztosítani az e határozatban az ipari biztonságra vonatkozóan 
rögzített, és a szerződésben említett minimumszabályok tiszteletben tartását a minősített szerződések ipari vagy egyéb 
szereplők számára történő odaítélésekor. 
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B. BIZTONSÁGI ELEMEK A MINŐSÍTETT SZERZŐDÉSEKBEN 

B.1. Biztonsági minősítési útmutató (SCG) 

5. Az Európai Parlament szerződő hatóságként az ajánlattételi felhívás közzétételét vagy a minősített szerződés odaíté
lését megelőzően meghatározza a pályázók és a szerződő felek tudomására hozandó, illetve a szerződő fél által rendelke
zésre bocsátandó adatok biztonsági besorolását. Az Európai Parlament e célból elkészíti a szerződés teljesítéséhez felhasz
nálandó biztonsági minősítési útmutatót. 

6. A minősített szerződések különféle elemeire vonatkozó biztonsági besorolás szintjének meghatározásakor az alábbi 
elveket kell alkalmazni: 

a) az SCG elkészítése során az Európai Parlamentnek figyelembe kell vennie valamennyi vonatkozó biztonsági szem
pontot, köztük az adat kibocsátója által a szerződéshez való használat céljából rendelkezésre bocsátott és jóváhagyott 
adathoz rendelt biztonsági minősítést; 

b) a szerződés minősítésének általános szintje nem lehet alacsonyabb bármely elemének legmagasabb minősítési szint
jénél; 

B.2. Biztonsági vonatkozások záradéka (SAL) 

7. A szerződésspecifikus biztonsági követelményeket biztonsági vonatkozások záradékban (SAL) kell leírni. Adott 
esetben a SAL tartalmazza az SCG-t, és a minősített vállalkozói vagy alvállalkozói szerződésnek szerves részét képezi. 

8. A SAL tartalmazza a vállalkozók és/vagy alvállalkozók részére az e határozatban foglalt minimumszabályok teljesí
tését előíró rendelkezéseket. A minimumszabályok be nem tartása elegendő indokot jelenthet a szerződés felbontására. 

B.3. A programra/projektre vonatkozó biztonsági utasítások (PSI) 

9. Az EU-minősített adatokhoz való hozzáférést, vagy azok kezelését vagy tárolását magában foglaló program vagy 
projekt hatályának függvényében a program vagy projekt irányítására kijelölt szerződő hatóság az adott programra/pro
jektre vonatkozó biztonsági utasításokat (PSI) dolgozhat ki. 

C. TELEPHELY-BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY (FSC) 

10. Az FSC-t a tagállam nemzeti biztonsági hatósága vagy bármely más illetékes biztonsági hatósága bocsátja ki 
annak jelzésére, hogy – a nemzeti jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban – egy ipari vagy más szervezet képes az 
EU-minősített adatoknak a létesítményeiben, megfelelő minősítési szinten („CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” vagy 
„SECRET UE/EU SECRET”) való védelmére. Az FSC megadásáról szóló igazolást be kell mutatni az Európai Parlamentnek 
mint a szerződő hatóságnak, mielőtt egy vállalkozó, alvállalkozó, illetve potenciális vállalkozó vagy alvállalkozó számára 
az EU-minősített adatokhoz való hozzáférést biztosítanának vagy engedélyeznének. 

11. Az FSC 

a)  értékeli az ipari vagy egyéb szervezet integritását; 

b)  értékeli a biztonsági kockázatnak tekinthető tulajdonlást, ellenőrzést vagy esetleges indokolatlan befolyást; 
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c)  ellenőrzi, hogy az ipari vagy egyéb szervezet olyan helyszíni biztonsági rendszert létesített, amely a „CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL” vagy „SECRET UE/EU SECRET” minősítésű adatok vagy anyagok – az e határozatban foglalt előí
rások szerinti – védelméhez szükséges minden megfelelő biztonsági intézkedésre kiterjed; 

d)  ellenőrzi, hogy azon vezetők, tulajdonosok és alkalmazottak személyi biztonsági státusát, akiknek „CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL” vagy „SECRET UE/EU SECRET” minősítésű adatokhoz hozzáféréssel kell rendelkezniük, az e hatá
rozatban megállapított rendelkezéseknek megfelelően határozták meg; és 

e)  ellenőrzi, hogy az ipari vagy egyéb szervezet létesítménybiztonsági tisztviselőt (FSO) nevezett ki, aki felelősséggel 
tartozik a vezetőinek a biztonsági kötelezettségeknek a szervezeten belül történő érvényesítéséért. 

12. Adott esetben az Európai Parlament szerződő hatóságként értesíti a megfelelő nemzeti biztonsági hatóságot 
vagy bármely más illetékes biztonsági hatóságot, hogy a szerződést megelőző szakaszban vagy a szerződés teljesítéséhez 
FSC-re van szükség. Már a szerződéskötést megelőző szakaszban FSC-t vagy PSC-t kell előírni abban az esetben, ha az 
ajánlattételi eljárás során „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” vagy „SECRET UE/EU SECRET” minősítésű adatokat kell 
rendelkezésre bocsátani. 

13. A szerződő hatóság nem köthet minősített szerződést a megfelelőnek tartott pályázóval azt megelőzően, hogy 
kézhez kapná az azon tagállam nemzeti biztonsági hatósága által kiállított megerősítést, amelyben az érintett vállalkozót 
vagy alvállalkozót bejegyezték, arról hogy szükség esetén megfelelő FSC-vel rendelkeznek. 

14. Az FSC-t kibocsátó illetékes biztonsági hatóságok az FSC-t érintő bármely változásról értesítik az Európai Parla
mentet mint szerződő hatóságot. Alvállalkozói szerződés esetén az illetékes biztonsági hatóságot ennek megfelelően tájé
koztatni kell 

15. Az FSC-nek az adott nemzeti biztonsági hatóság vagy bármely más illetékes biztonsági hatóság általi visszavonása 
kellően feljogosítja az Európai Parlamentet mint szerződő hatóságot a minősített szerződés megszűntetésére vagy a 
pályázónak a versenyből való kizárására. 

D. MINŐSÍTETT SZERZŐDÉSEK ÉS ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK 

16. Amikor egy esetleges pályázó részére a szerződést megelőző szakaszban minősített adatot adnak át, a pályázati 
felhívásnak tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely azt a pályázót, aki végül nem nyújtja be pályázatát, vagy akit nem 
választanak ki, arra kötelezi, hogy adott időn belül valamennyi minősített dokumentumot szolgáltassa vissza. 

17. Amint sor kerül egy minősített vállalkozói vagy alvállalkozói szerződés odaítélésére, az Európai Parlament szerződő 
hatóságként értesíti a vállalkozó vagy alvállalkozó nemzeti biztonsági hatóságát és/vagy bármely más illetékes biztonsági 
hatóságát a minősített szerződés biztonsági előírásairól. 

18. Amennyiben egy ilyen szerződést megszüntetnek, az Európai Parlament szerződő hatóságként (és/vagy a nemzeti 
biztonsági hatóság vagy alvállalkozói szerződés esetén bármely más illetékes biztonsági hatóság) késedelem nélkül értesíti 
azon tagállam nemzeti biztonsági hatóságát, amelyben a vállalkozót vagy alvállalkozót bejegyezték. 

19. Általános szabály, hogy a vállalkozó vagy alvállalkozó a minősített vállalkozói vagy alvállalkozói szerződés megszű
nését követően köteles valamennyi minősített adatot visszaszolgáltatni a szerződő hatóságnak 

20. A minősített adatoknak a szerződés teljesítése során vagy a szerződés lejártával történő megsemmisítésére vonat
kozó egyedi rendelkezéseket a SAL-ban kell lefektetni. 
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21. Amennyiben a vállalkozó vagy alvállalkozó engedélyt kap a minősített adatok megtartására a szerződés lejártát 
követően, továbbra is be kell tartani az e határozatban foglalt minimumszabályokat, és a vállalkozónak vagy alvállalko
zónak védenie kell az EU-minősített adatok bizalmasságát. 

22. A pályázati kiírás és a szerződés határozza meg azon feltételeket, amelyek szerint a vállalkozó alvállalkozói szerző
dést köthet. 

23. Mielőtt a vállalkozó a minősített szerződés bármely részére alvállalkozókat szerződtetne, ehhez engedélyt kér az 
Európai Parlamenttől mint szerződő hatóságtól. Nem ítélhető oda szerződés vagy alvállalkozói szerződés olyan harmadik 
államokban bejegyzett ipari vagy más szervezetek számára, amelyek nem kötöttek adatbiztonsági megállapodást az 
Unióval. 

24. A vállalkozó felelős annak biztosításáért, hogy minden alvállalkozói tevékenységet az e határozatban foglalt mini
mumszabályokkal összhangban folytassanak, és az alvállalkozó részére nem ad át EU-minősített adatot vagy anyagot az 
azt kibocsátó előzetes engedélye nélkül. 

25. A vállalkozó vagy az alvállalkozó által létrehozott vagy kezelt minősített adatok tekintetében a kibocsátót megillető 
jogokat a szerződő hatóság gyakorolja. 

E. MINŐSÍTETT SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ LÁTOGATÁSOK 

26. Amennyiben egy minősített szerződés teljesítése érdekében az Európai Parlament, a szerződő fél vagy az alvállal
kozó „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” vagy „SECRET UE/EU SECRET” szinten vagy azzal egyenértékű szinten minősí
tett adathoz kér helyszíni hozzáférést a másik fél épületében, a látogatást a nemzeti biztonsági hatóságokkal vagy 
bármely más érintett illetékes biztonsági hatósággal együttműködésben kell megszervezni. Konkrét projektekkel összefüg
gésben azonban a nemzeti biztonsági hatóságok hozzájárulhatnak a látogatás közvetlen megszervezéséhez is. 

27. Minden látogatónak megfelelő PSC-vel kell rendelkeznie, és teljesítenie kell a „szükséges ismeret” feltételét az 
Európai Parlament szerződésével kapcsolatos minősített adatokhoz való hozzáféréshez. 

28. A látogatók csak a látogatás céljához kapcsolódó minősített adatokhoz kapnak hozzáférést. 

F. MINŐSÍTETT ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA 

29. A minősített adatok elektronikus úton történő továbbítása tekintetében a 3. biztonsági közlemény vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

30. A minősített adatok szállítása tekintetében a 4. biztonsági közlemény és a vonatkozó kezelési utasítások idevágó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

31. A minősített adatok szállítmányként való szállítása biztonsági előírásainak meghatározása során az alábbi elveket 
kell alkalmazni: 

a)  a szállítás valamennyi szakasza alatt garantálni kell a biztonságot, a kiindulási helytől a végső úticélig; 

b)  egy adott szállítmányra megállapított védelmi szintet az abban foglalt anyag legmagasabb minősítési szintje határozza 
meg; 

c) a szállítást végző vállalatok megfelelő szintű FSC-vel rendelkeznek. Ilyen esetekben a szállítmányt kezelő személy
zetnek biztonsági felhatalmazással kell rendelkeznie az I. melléklettel összhangban; 
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d) a „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” és „SECRET UE/EU SECRET” vagy azzal egyenértékű minősítésű adatok bármi
lyen, határokon átnyúló szállítását megelőzően a feladó szállítási tervet készít, amelyet a főtitkár hagy jóvá; 

e)  az utakat lehetőség szerint egy adott kiindulási ponttól egy adott rendeltetési pontra kell megtenni, és a szállítást a 
körülmények engedte lehető leggyorsabban kell végrehajtani; 

f)  az útvonalnak lehetőség szerint a tagállamok területén kell keresztülhaladnia. 

G. MINŐSÍTETT ADATOK HARMADIK ORSZÁGOKBAN TALÁLHATÓ SZERZŐDŐ FELEKNEK TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA 

32. A minősített adatok harmadik államokban működő vállalkozók vagy alvállalkozók részére való átadása az Európai 
Parlament mint szerződő hatóság és azon érintett harmadik állam nemzeti biztonsági hatósága vagy más illetékes bizton
sági hatósága által elfogadott biztonsági intézkedésekkel összhangban történik, ahol a vállalkozót bejegyezték. 

H. A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” MINŐSÍTÉSŰ ADATOK KEZELÉSE ÉS TÁROLÁSA 

33. Az Európai Parlament mint szerződő hatóság a tagállam nemzeti biztonsági hatóságával összeköttetésben a szerző
déses rendelkezések alapján látogatásokat tehet a vállalkozók/alvállalkozók létesítményeibe annak ellenőrzése céljából, 
hogy a „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szintű minősítéssel rendelkező adatok védelméhez szükséges, a szerződésben 
előírt biztonsági intézkedéseket megvalósították. 

34. Az Európai Parlamentnek mint szerződő hatóságnak a nemzeti törvények és jogszabályok által előírt mértékig érte
sítenie kell a nemzeti biztonsági hatóságokat vagy bármely más illetékes biztonsági hatóságot a „RESTREINT UE/EU REST
RICTED” minősítésű adatokat tartalmazó szerződésekről és alvállalkozói szerződésekről. 

35. A „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” minősítésű adatot magukban foglaló, az Európai Parlament által odaítélt szerző
dések esetén az FSC vagy a PSC nem kötelező a vállalkozók, alvállalkozók és alkalmazottaik számára. 

36. Az Európai Parlament mint szerződő hatóság megvizsgálja azon szerződésekre kiírt pályázati felhívásokra érkezett 
válaszokat, amelyek „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” minősítésű adatokhoz való hozzáférést igényelnek, a nemzeti jogsza
bályok és rendeletek értelmében az FSC-vel és a PSC-vel kapcsolatban esetleg meglévő bármely követelmény sérelme 
nélkül. 

37. A pályázati kiírás és a szerződés határozza meg azon feltételeket, amelyek szerint a vállalkozó alvállalkozói szerző
dést köthet. 

38. Amennyiben egy adott szerződés „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” minősítésű adatok vállalkozó által működtetett 
kommunikációs és információs rendszerekben való kezelésére is kiterjed, az Európai Parlament mint szerződő hatóság 
biztosítja, hogy a szerződésben vagy alvállalkozói szerződésben a kommunikációs és információs rendszerek akkreditálá
sának tekintetében meghatározzák a szükséges technikai és igazgatási követelményeket, melyek arányban állnak a vala
mennyi vonatkozó tényező figyelembevételével megállapított kockázattal. Az ilyen kommunikációs és információs rend
szerek akkreditálásának hatáskörét illetően a szerződő hatóságnak és az érintett nemzeti vagy kijelölt biztonsági ható
ságnak kell megállapodnia. 

6. BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNY 

A BIZTONSÁGI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE, BIZALMAS ADATOK ELVESZTÉSE VAGY ILLETÉKTELEN TUDOMÁSÁRA JUTÁSA 

1. A biztonság megsértése az e határozatban foglalt biztonsági szabályokkal ellentétes cselekedet vagy mulasztás ered
ményeként következik be. 
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2. Bizalmas adat illetéktelen tudomására jutásáról van szó abban az esetben, ha a bizalmas adat részben vagy egészben 
arra fel nem hatalmazott, vagyis megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal vagy a szükséges ismerettel nem rendelkező szemé
lyek kezébe kerül, illetve amennyiben feltételezhető, hogy ez megtörtént. 

3. Bizalmas adat illetéktelenek tudomására juthat gondatlanság, hanyagság vagy indiszkrét magatartás miatt, valamint 
az Unióval szemben fellépő szolgálatok vagy felforgató szervezetek tevékenysége következtében. 

4. Amennyiben a főtitkár megállapítja vagy megtudja, hogy sérültek a biztonsági szabályok, bizalmas adatok illetékte
lenek tudomására jutottak vagy elvesztek, illetve ha felmerül a gyanú, hogy ilyen események történtek: 

a)  megállapítja a tényeket; 

b)  értékeli és minimalizálja a károkat; 

c)  intézkedéseket hoz az ilyen esetek újbóli előfordulásának megelőzése érdekében; 

d)  értesíti a bizalmas adatot rendelkezésre bocsátó harmadik fél vagy tagállam illetékes hatóságát. 

Amennyiben az ügy európai parlamenti képviselőt érint, a Parlament főtitkára a Parlament elnökével együtt jár el. 

Amennyiben az adatot más uniós intézmény bocsátotta rendelkezésre, a főtitkár a minősített adatokra vonatkozó megfe
lelő biztonsági intézkedésekkel, valamint a Bizottsággal kötött keretmegállapodás és a Tanáccsal kötött intézményközi 
megállapodás útján rögzített előírásoknak megfelelően jár el. 

5. A bizalmas adatok kezelésével megbízott valamennyi személyt alaposan tájékoztatni kell a biztonsági eljárásokról, az 
indiszkrét magatartás és a médiával ápolt kapcsolatok veszélyeiről, valamint szükség esetén valamennyi ilyen személynek 
nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy nem hozza harmadik személyek tudomására a bizalmas adatok tartalmát, eleget 
tesz a minősített adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségeinek, és tudatában van a vonatkozó előírások megsérté
séből eredő következményeknek. A biztonsági szabályok megsértésének minősül minden olyan eset, amikor megfelelő 
tájékoztatásban nem részesült és az említett nyilatkozatot korábban alá nem író személy ismer meg vagy használ fel 
minősített adatot. 

6. Az Európai Parlament képviselői, tisztviselői és a képviselőcsoportoknak vagy szerződő feleknek dolgozó egyéb 
alkalmazottai azonnal kötelesek értesíteni a főtitkárt abban az esetben, ha tudomásukra jut, hogy sérültek a biztonsági 
szabályok, illetve ha bizalmas adat veszett el vagy jutott illetéktelen tudomására. 

7. A bizalmas adatot illetéktelenek tudomására hozó személyek ellen fegyelmi eljárást kell indítani a vonatkozó szabá
lyoknak és előírásoknak megfelelően. A fegyelmi eljárás nem zárja ki az alkalmazandó jog szerinti esetleges jogi lépé
seket. 

8. A Parlament tisztviselői és a képviselőcsoportoknak dolgozó egyéb alkalmazottak által elkövetett szabálysértések a 
személyzeti szabályzat IV. címében foglalt eljárások és szankciók alkalmazását vonják maga után, ám ezek nem zárják ki 
a további jogi lépéseket. 

9. A biztonsági szabályok európai parlamenti képviselők által elkövetett megsértése esetén az eljárási szabályzat 
9. cikkének (2) bekezdése, valamint 152., 153. és 154. cikke szerint kell eljárni, fenntartva a jogot további jogi lépések 
megtételére.  
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1.3.1. 

 

  PE422.604/BUR 

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SAJÁT KEZDEMÉNYEZÉSŰ 

JELENTÉSEK KÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETÉNEK HATÁROZATA 

 

(2002. december 12.)1 

 

 

 

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETE, 

 

 

tekintettel az eljárási szabályzat 27., 29., 132., 133., 37., 46., 49., 51., 52., 54. cikkére, 216. 

cikkének (2) bekezdésére és 220. cikkének (1) bekezdésére; 

 

 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

 

 

1. cikk 

Általános rendelkezések 

 

Hatály 

 

(1) E határozatot a saját kezdeményezésű jelentések alábbi kategóriáira kell alkalmazni:  

 

a) saját kezdeményezésű jogalkotási jelentések, amelyeket az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 225. cikke és az eljárási szabályzat 46. cikke alapján 

készítenek el; 

 

b) stratégiai jelentések, amelyeket a Bizottság munkaprogramjában foglalt nem 

jogalkotási stratégiai és kiemelt kezdeményezések alapján készítenek el; 
 

c) saját kezdeményezésű nem jogalkotási jelentések, amelyeket nem más európai 

uniós intézmény vagy szerv dokumentuma alapján, vagy a Parlamenthez tájékoztató 

jelleggel továbbított dokumentumok alapján készítenek el, a 2. cikk (3) bekezdésének 

sérelme nélkül; 
 

d) éves tevékenységi és ellenőrzési jelentések, az 1. mellékletben2 felsoroltak szerint;1  

                                                 
1  Ezt a határozatot az Elnökök Értekezletének 2003. június 26-i határozata módosította, és 2004. május 3-án 

foglalták egységes szerkezetbe. Később ismét módosították a 2006. június 15-i és a 2007. november 13-i 

plenáris ülésen elfogadott határozatokkal, valamint az Elnökök Értekezlete 2008. február 14-i, 2011. 

december 15-i, 2014. március 6-i és 2016. április 7-i határozatával, 2016. július 15-i helyesbítéssel és az 

Elnökök Értekezletének 2019. április 3-i határozatával. 
2 Az éves tevékenységi és ellenőrzési jelentést az eljárási szabályzat 132. cikkének (1) bekezdése vagy egyéb 

(a 2. mellékletben foglalt) jogi rendelkezések alapján elkészíteni szándékozó parlamenti bizottságok 

előzetesen tájékoztatják arról a Bizottsági Elnökök Értekezletét, megjelölve különösen a Szerződésekből és 

egyéb jogi rendelkezésekből – többek között a Parlament eljárási szabályzatából – következő vonatkozó 

jogalapot. A Bizottsági Elnökök Értekezlete ezek után értesíti ezekről az Elnökök Értekezletét. E jelentéseket 

automatikusan engedélyezni kell, és nem vonatkozik rájuk az 1. cikk (2) bekezdésében említett kvóta. 
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e) végrehajtási jelentések, amelyeket a Szerződések és más uniós jogszabályok, puha 

jogi eszközök és hatályos vagy ideiglenesen alkalmazandó nemzetközi 

megállapodások nemzeti jogba való átültetéséről, végrehajtásáról és érvényre 

juttatásáról készítenek2; 

 

 

Kvóta 

 

(2) A parlamenti ciklus első felében minden egyes parlamenti bizottság egyidejűleg 

legfeljebb hat saját kezdeményezésű jelentést készíthet. Albizottsággal rendelkező 

bizottságok esetében ez a kvóta albizottságonként három jelentéssel bővül. E további 

jelentéseket az albizottság készíti el. 

 

A parlamenti ciklus második felében minden egyes parlamenti bizottság egyidejűleg 

legfeljebb három saját kezdeményezésű jelentést készíthet. Albizottsággal rendelkező 

bizottságok esetében ez a kvóta albizottságonként két jelentéssel bővül. E további 

jelentéseket az albizottság készíti el. 

 

Ez a korlátozás nem vonatkozik: 

 

 a saját kezdeményezésű jogalkotási jelentésekre; 

 

 a végrehajtási jelentésekre (ilyen jelentést minden bizottság bármikor 

készíthet). 

 

Elfogadás előtti minimális időszak 

 

(3) Az engedélyt kérő parlamenti bizottság nem fogadhatja el az adott jelentést az 

engedélyezés időpontjától számított három hónapon belül vagy, bejelentés esetén, a 

Bizottsági Elnökök Értekezlete azon ülésének időpontjától számított három hónapon 

belül, amelyen megtörtént a bejelentés. 

 

 

2. cikk 

Az engedélyezés feltételei 

 

(1) A javasolt jelentés tárgya nem lehet olyan, elsősorban elemző és kutató tevékenység, 

amelyekkel más eszközök révén, például tanulmányok formájában is foglalkozni 

lehet. 

 

(2) A javasolt jelentés tárgya nem egyezhet meg az előző 12 hónap során plenáris ülésen 

elfogadott jelentés tárgyával, eltekintve attól, amikor kivételes alapon ezt új 

fejlemények indokolják. 

 

(3) A Parlamenthez tájékoztató jelleggel továbbított dokumentumok alapján készítendő 

jelentések esetére az alábbi feltételek alkalmazandók: 

                                                                                                                                                         
1
  Az Elnökök Értekezletének 2011. április 7-i határozata kimondja, hogy az e határozathoz csatolt 1. és 2. 

mellékletben felsorolt éves tevékenységi és ellenőrzési jelentések alapján készülő saját kezdeményezésű 

jelentések az eljárási szabályzat 52. cikkének (5) bekezdése szerinti stratégiai jelentéseknek tekintendők. 
2  Lásd e határozat 3. mellékletét. 
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 az alapdokumentumnak az Európai Unió valamelyik intézményétől vagy szervétől 

származó hivatalos dokumentumnak kell lennie, és 

 

a) azt a Parlamentnek konzultáció vagy tájékoztatás céljából hivatalosan 

továbbították, vagy 

 b) azt az érdekelt felekkel folytatandó konzultáció érdekében közzétették az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában, vagy 

 c) azt hivatalosan benyújtottak az Európai Tanácsnak; 

 

 a dokumentumot az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvére lefordítva 

továbbították; valamint 

 

 az engedély iránti kérelmet legkésőbb négy hónappal a szóban forgó dokumentum 

Parlamenthez történő továbbítása, vagy az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

közzététele után kell benyújtani. 

 

 

3. cikk 

Eljárás 

 

Automatikus engedélyezés 

 

(1) Az engedélyezésnek automatikusnak kell lennie a Bizottsági Elnökök Értekezletéhez 

benyújtott kérelmet követően a következők esetében: 

 

 végrehajtási jelentések;  

 

 éves tevékenységi és ellenőrzési jelentések, az 1. mellékletben felsoroltak szerint. 

 

A Bizottsági Elnökök Értekezletének szerepe 

 

(2) A kellő indokolással ellátott engedély iránti kérelmeket a Bizottsági Elnökök 

Értekezlete elé kell terjeszteni, amely ellenőrzi, hogy megfelelnek-e az 1. és a 2. cikkben 

foglalt követelményeknek, és az 1. cikkben megállapított kvótának. Minden ilyen 

kérelemnek tartalmaznia kell a jelentés típusát és pontos címét, valamint – adott esetben 

– az alapdokumentumot. 

 

(3) A Bizottsági Elnökök Értekezlete a stratégiai jelentések elkészítésére vonatkozó 

kérelmeket az esetleges hatásköri összeférhetetlenségek feloldása után hagyja jóvá. Az 

Elnökök Értekezlete, valamely képviselőcsoport kifejezett kérésére, négy parlamenti 

munkahéten belül az ilyen engedélyt visszavonhatja.  

 

(4) A Bizottsági Elnökök Értekezlete az előírt követelményekkel és kiszabott kvótákkal 

összhangban lévőnek értékelt saját kezdeményezésű jogalkotási és saját 

kezdeményezésű nem jogalkotási jelentések elkészítésének engedélyezésére irányuló 

kérelmeket engedélyezés céljából az Elnökök Értekezlete elé terjeszti. A Bizottsági 

Elnökök Értekezlete egyúttal értesíti az Elnökök Értekezletét az engedélyezett, az 1. és 

2. mellékletben felsoroltak szerinti esetleges éves tevékenységi és ellenőrzési 

jelentésekről, végrehajtási jelentésekről és stratégiai jelentésekről. 
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Az Elnökök Értekezlete általi engedélyezés és az esetleges hatásköri összeférhetetlenségek  

feloldása 

 

(5) Az Elnökök Értekezlete a Bizottsági Elnökök Értekezletétől érkező megkereséstől 

számított négy parlamenti munkahéten belül elbírálja a saját kezdeményezésű jogalkotási 

és a saját kezdeményezésű nem jogalkotási jelentések elkészítésének engedélyezésére 

irányuló kérelmeket, kivéve, ha e határidő kivételes alapon történő meghosszabbításáról 

dönt. 

 

(6) Ha egy bizottságnak a jelentés elkészítésére vonatkozó illetékessége ellen kifogást 

emeltek, az Elnökök Értekezlete a Bizottsági Elnökök Értekezletének ajánlása, vagy 

ennek hiányában ez utóbbi elnökének ajánlása alapján hat parlamenti munkahéten belül 

határoz. Ha az Elnökök Értekezlete ezen időszakon belül nem hozza meg döntését, az 

ajánlás elfogadottnak tekintendő.  

 

 

4. cikk 

Az eljárási szabályzat 54. cikkének alkalmazása – társbizottsági eljárás 

 

(1) Az eljárási szabályzat 54. cikkének alkalmazására irányuló kérelmeket legkésőbb a 

Bizottsági Elnökök Értekezletének a saját kezdeményezésű jelentések elkészítésének 

engedélyezésére irányuló kérelmek elbírálásával foglalkozó ülését megelőző hétfőn kell 

benyújtani. 

 

(2) A Bizottsági Elnökök Értekezlete havi ülésén bírálja el a saját kezdeményezésű jelentések 

elkészítésének engedélyezésére és az 54. cikk alkalmazására irányuló kérelmeket.  

 

(3) Ha az 54. cikk alkalmazására irányuló kérelem kapcsán nem jön létre megállapodás az 

érintett bizottságok között, az Elnökök Értekezlete a Bizottsági Elnökök Értekezletének 

ajánlása, vagy ennek hiányában ez utóbbi elnökének ajánlása alapján hat parlamenti 

munkahéten belül határoz. Ha az Elnökök Értekezlete ezen időszakon belül nem hozza 

meg döntését, az ajánlás elfogadottnak tekintendő. 

 

 

5. cikk 

Záró rendelkezések 

 

(1) A parlamenti ciklus végéhez közeledve a saját kezdeményezésű jelentések elkészítésének 

engedélyezésére irányuló kérelmeket legkésőbb a választásokat megelőző év júliusáig be kell 

nyújtani. A kellően megindokolt, kivételes kérelmeken kívül más kérelmet ezen időpont után 

már nem lehet engedélyezni. 

 

(2) A Bizottsági Elnökök Értekezlete két és fél évente jelentést nyújt be az Elnökök 

Értekezletének a saját kezdeményezésű jelentések elkészítésének előrehaladásáról. 

 

(3) Ez a határozat 2002. december 12-jén lép hatályba. Hatályon kívül helyezi az alábbi 

határozatokat és azok helyébe lép: 

 

– az Elnökök Értekezletének 1999. december 9-i határozata a saját kezdeményezésű 

jelentéseknek az eljárási szabályzat 52. cikke értelmében történő engedélyezésével 

kapcsolatos eljárásról, és az Elnökök Értekezletének 2001. február 15-i és május 17-
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i, a határozat mellékletét aktualizáló határozatai; 

 

– az Elnökök Értekezletének 2000. június 15-i határozata az Európai Unió intézményei 

vagy szervei által tájékoztatás céljából az Európai Parlamenthez továbbított 

dokumentumokról készített jelentések engedélyezésével kapcsolatos eljárásról. 
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1. melléklet 

 

 

Az automatikus engedélyezés körébe tartozó éves tevékenységi és ellenőrzési jelentések, 

valamint az egyidejűleg elkészíthető jelentések számát korlátozó kvóta (a határozat 1. 

cikkének (2) bekezdése és 3. cikke értelmében) 

 

 

BIZOTTSÁG CÍM 

Külügyi Bizottság  A Tanács [sorszám beillesztendő] éves jelentése 

az Európai Unió fegyverkivitelről szóló 

magatartási kódexének 8. operatív 

rendelkezésével összhangban 

Fejlesztési Bizottság Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 

munkája – [év beillesztendő]. évi éves jelentés  

Költségvetési Bizottság/Gazdasági és 

Monetáris Bizottság – kétévente, az 

54. cikk értelmében a másik 

bizottsággal közösen, társbizottságként 

Az Európai Beruházási Bank pénzügyi 

tevékenységei – [év beillesztendő]. évi éves 

jelentés  

Költségvetési Ellenőrző Bizottság Az Európai Beruházási Bank pénzügyi 

tevékenységeinek ellenőrzése – [év beillesztendő]. 

évi éves jelentés 

Gazdasági és Monetáris Bizottság Európai Központi Bank – [év beillesztendő]. évi 

éves jelentés 

Gazdasági és Monetáris Bizottság Versenypolitika [év beillesztendő]. évi éves 

jelentés  

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottság 

Az egységes piacnak a 2014-es európai 

szemeszter keretében történő irányítása [év 

beillesztendő]. évi éves jelentés  

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottság 

Fogyasztóvédelem [év beillesztendő]. évi éves 

jelentés 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottság 

Szolgáltatások és áruk az egységes piacon [év 

beillesztendő]. évi éves jelentés 

Regionális Fejlesztési Bizottság [Sorszám beillesztendő] jelentés a gazdasági és 

társadalmi kohézióról 

Jogi Bizottság Az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzése 

– [Sorszám beillesztendő] jelentés, [év 

beillesztendő] 

Jogi Bizottság Az európai uniós szabályozás célravezetősége, 

szubszidiaritás és arányosság – [sorszám 

beillesztendő] jelentés a jogalkotás minőségének 

javításáról a(z) [év beillesztendő]. év 

vonatkozásában. 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottság  

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 

[év beillesztendő]. évi éves jelentés 

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság A nők és a férfiak közötti egyenlőség az Európai 

Unióban –[év beillesztendő]. évi éves jelentés 

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság A nemek közötti esélyegyenlőség általános 

érvényesítése az Európai Parlamentben [év 

beillesztendő]. évi éves jelentés 
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2. melléklet 

 

 

Az automatikus engedélyezés körébe tartozó, az eljárási szabályzatra egyedileg 

hivatkozó éves tevékenységi és ellenőrzési jelentések (amelyekre az egyidejűleg 

elkészíthető jelentések számát korlátozó kvóta nem alkalmazandó) 

 

 

 

 

BIZOTTSÁG CÍM 

Külügyi Bizottság Tagjelölt országok – [év beillesztendő]. évi éves 

előrehaladási jelentés 

Külügyi Bizottság A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – [év 

beillesztendő]. évi éves jelentés 

Külügyi Bizottság (Biztonság- és 

Védelempolitikai Albizottság) 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – [év 

beillesztendő]. évi éves jelentés 

Külügyi Bizottság (Emberi Jogi 

Albizottság) 

Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a 

világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 

politikája – [év beillesztendő]. évi éves jelentés 

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság A közös kereskedelempolitika végrehajtása – [év 

beillesztendő]. évi éves jelentés 

Költségvetési Ellenőrző Bizottság Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – 

Csalás elleni küzdelem – [év beillesztendő]. évi 

éves jelentés 

Gazdasági és Monetáris Bizottság Bankunió – [év beillesztendő]. évi éves jelentés 

Gazdasági és Monetáris Bizottság Az adózásról szóló jelentés – [év beillesztendő]. évi 

éves jelentés 

Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottság 

Az energiaunió helyzete – [év beillesztendő]. évi 

éves jelentés 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottság 

Nyilvános hozzáférés a Parlament 

dokumentumaihoz – [év beillesztendő]. évi éves 

jelentés 

Alkotmányügyi Bizottság Európai politikai pártok – [év beillesztendő]. évi 

éves jelentés 

Petíciós Bizottság A Petíciós Bizottság [év beillesztendő]. évi 

tanácskozásai 

Petíciós Bizottság 

 

Az Európai Ombudsman tevékenységei – [év 

beillesztendő]. évi éves jelentés 
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3. melléklet 

 

 

Végrehajtási jelentések 

 

 

1. A végrehajtási jelentések célja a Parlament tájékoztatása valamely uniós jogszabály 

vagy az 1. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett egyéb eszköz végrehajtásáról 

annak lehetővé tétele érdekében, hogy a plenáris ülés következtetéseket vonhasson le 

és konkrét intézkedések megtételére vonatkozó ajánlásokat fogalmazhasson meg. 

Ennek megfelelően az alábbi két részből állnak: 

 
– indokolás, amelyben az előadó ismerteti a tényeket, és számot ad a végrehajtás 

helyzetére vonatkozó megállapításairól, 
 
– állásfoglalásra irányuló indítvány, amely a főbb következtetéseket és a megteendő 

intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat fogalmazza meg. 
 

Az 52a. cikk (2) bekezdésével összhangban az indokolás elkészítése az előadó 

felelőssége, ezért azt nem bocsátják szavazásra. Amennyiben úgy tűnik, hogy az 

indokolás tartalmát vagy hatókörét nem övezi konszenzus vagy jelentős többség, az 

elnök konzultálhat a bizottsággal. 

 
2. A végrehajtási jelentés előkészítése során a bizottságnak megfelelően figyelembe kell 

vennie az érintett jogszabály végrehajtásának helyzetére vonatkozóan rendelkezésre 

álló, megbízható tényeket. 

 

3. A bizottságnak a végrehajtási jelentések elosztását úgy kell megszerveznie, hogy az ne 

érintse kedvezőtlenül az egyéb jogalkotási és nem jogalkotási jelentések elosztását. 

 

4. A végrehajtási jelentésről a bizottságban legfeljebb 12 hónappal azt követően kell 

szavazni, hogy annak kidolgozását a Bizottsági Elnökök Értekezlete bejelentette. E 

határidőt az előadó indokolással ellátott kérelme alapján a koordinátorok 

meghosszabbíthatják. 

 

5. Az előadó munkáját egy bizottsági adminisztrátor által koordinált adminisztratív 

projektcsapat segíti. Az előadónak az árnyékelőadókat a jelentés kidolgozásának 

minden szakaszába be kell vonnia. 

 

6. Szakértelem tekintetében az előadó rendelkezésére kell bocsátani minden, a 

Parlamenten belül és kívül elérhető szükséges eszközt, különösen: 

 
– fel kell jogosítani arra, hogy kérelmezze legalább egy bizottsági meghallgatás 

megrendezését, és hogy a résztvevőkre vonatkozóan javaslatot tegyen a 
koordinátoroknak, akik a végleges döntést meghozzák; 

 
– elemző támogatást kell számára biztosítani a Parlament érintett tematikus 

főosztályai és a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságának Utólagos 

Hatásvizsgálatok Osztálya által (különösen európai végrehajtási értékeléseket); 
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– fel kell jogosítani arra, hogy a 25. cikk (9) bekezdésével összhangban kérelmezze 

bármely szükséges tényfeltáró utazás megvalósítását; 

 
– fel kell jogosítani vagy hatalmazni arra, hogy tényszerű információk beszerzése 

érdekében a bizottság nevében felvegye a kapcsolatot nemzeti parlamentekkel, a 
Számvevőszékkel, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával, valamint valamennyi más érintett szervvel; 

 
– elnöki megbízólevéllel kell ellátni, amely engedélyezi számára, hogy kérje a 

Bizottságtól az uniós jogszabályok vagy az 1. cikk (1) bekezdésének e) pontjában 

említett egyéb eszközök végrehajtására vonatkozóan valamennyi fontos 

információ rendelkezésre bocsátását. 

 
Mindezen elemeket az előadónak kell meghatároznia és egy „projektbe” rendeznie, 

majd jóváhagyásra továbbítania kell a koordinátoroknak vagy a bizottságnak. 
 
7.  Az előadónak rendszeresen tájékoztatnia kell a bizottságot tényfeltáró tevékenységeinek 

előrehaladásáról. 
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Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem 
vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett 
hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül 

►B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 211/2011/EU RENDELETE 

(2011. február 16.) 

a polgári kezdeményezésről 

(HL L 65., 2011.3.11., 1. o.) 

Módosította: 

Hivatalos Lap 

Szám Oldal Dátum 

►M1 A Bizottság 268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. 
január 25.) 

L 89 1 2012.3.27. 

►M2 A Tanács 517/2013/EU rendelete (2013. május 13.) L 158 1 2013.6.10. 
►M3 A Bizottság 887/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. 

július 11.) 
L 247 11 2013.9.18. 

►M4 A Bizottság 531/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. 
március 12.) 

L 148 52 2014.5.20. 

►M5 A Bizottság (EU) 2015/1070 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. 
március 31.) 

L 178 1 2015.7.8. 

►M6 A Bizottság (EU) 2018/1239 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. 
július 9.) 

L 234 1 2018.9.18. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 211/2011/EU 
RENDELETE 

(2011. február 16.) 

a polgári kezdeményezésről 

1. cikk 

Tárgy 

Ez a rendelet a polgári kezdeményezésre alkalmazandó eljárásokat és 
feltételeket állapítja meg az EUSZ 11. cikkében és az EUMSZ 
24. cikkében meghatározottak szerint. 

2. cikk 

Fogalommeghatározások 

E rendelet alkalmazásában: 

1. „polgári kezdeményezés”: az e rendeletnek megfelelően a Bizott
sághoz benyújtott kezdeményezés, amelyben felkérik a Bizottságot, 
hogy hatáskörén belül terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az 
ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van szükség, és amelyet a 
tagállamok legalább egynegyedéből származó, egymillió jogosult 
aláíró támogat; 

2. „aláíró”: a polgári kezdeményezést a kezdeményezés támogató 
nyilatkozatának kitöltésével támogató uniós polgár; 

3. „szervezők”: a polgári kezdeményezés előkészítéséért és a Bizott
sághoz való benyújtásáért felelős, polgári bizottságot létrehozó 
természetes személyek. 

3. cikk 

A szervezőkre és az aláírókra vonatkozó előírások 

(1) A szervezőknek uniós polgároknak kell lenniük, akik elérték az 
európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort. 

(2) A szervezőknek polgári bizottságot kell létrehozniuk, amely 
legalább hét olyan személyből áll, akik legalább hét különböző 
tagállamban rendelkeznek lakóhellyel. 

A szervezők kijelölnek egy képviselőt és egy helyettest („kapcsolattartó 
személyek”), akik a teljes eljárás alatt kapcsolattartó szerepet töltenek be 
a polgári bizottság és az uniós intézmények között, és akiket felhatal
maznak a polgári bizottság nevében történő felszólalásra és eljárásra. 

Ha a szervezők európai parlamenti képviselők, ők nem számítanak bele 
a polgári bizottság alakítása szempontjából szükséges legalacsonyabb 
számba. 

Egy javasolt polgári kezdeményezés 4. cikknek megfelelően történő 
nyilvántartásba vétele céljából a Bizottság csak a polgári bizottság 
azon hét tagjára vonatkozó információkat vizsgálja meg, akik az e 
cikk (1) bekezdésében és e bekezdésben említett előírásoknak való 
megfeleléshez szükségesek. 

▼B
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(3) A Bizottság felkérheti a szervezőket, hogy szolgáltassanak 
megfelelő bizonyítékot az (1) és (2) bekezdésben foglalt előírások telje
sítésére vonatkozóan. 

(4) Polgári kezdeményezés támogatására csak olyan aláíró jogosult, 
aki uniós polgár, és elérte az európai parlamenti választásokon való 
részvételre jogosító életkort. 

4. cikk 

A javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vétele 

(1) A javasolt polgári kezdeményezés aláíróitól származó támogató 
nyilatkozatok összegyűjtésének megkezdését megelőzően a szerve
zőknek a II. mellékletben meghatározott információk rendelkezésre 
bocsátása révén nyilvántartásba kell vetetniük a polgári kezdeményezést 
a Bizottsággal, különös tekintettel a javasolt polgári kezdeményezés 
tárgyára és céljaira. 

▼C1 
Az információkat az Unió valamelyik hivatalos nyelvén kell eljuttatni a 
Bizottsághoz, a Bizottság által erre a célra rendelkezésre bocsátott 
online nyilvántartás („a nyilvántartás”) segítségével. 

▼B 
A szervezők a nyilvántartás számára és adott esetben a honlapjukon 
rendszeresen naprakész információt nyújtanak a javasolt polgári kezde
ményezés támogatási és finanszírozási forrásairól. 

A (2) bekezdésnek megfelelő nyilvántartásba vétel visszaigazolását 
követően a szervezőknek módjukban áll a javasolt polgári kezdeménye
zést az Unió más hivatalos nyelvein is nyilvántartásba vetetni. A java
solt polgári kezdeményezés lefordítása az Unió más hivatalos nyelveire 
a szervezők feladata. 

A Bizottság létrehoz egy kapcsolattartó pontot, amelynek feladata a 
tájékoztatás és segítségnyújtás. 

(2) A Bizottság a II. mellékletben foglalt információk kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a javasolt polgári kezdeményezést egyedi 
nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba veszi, és erről visszaigazolást 
küld a szervezőknek az alábbi feltételek teljesülése esetén: 

a) megalakult a polgári bizottság és a 3. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően kijelölték a kapcsolattartó személyeket; 

b) a javasolt polgári kezdeményezés nem esik nyilvánvalóan a 
Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtá
sához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be; 

c) a javasolt polgári kezdeményezés nem nyilvánvalóan visszaélésszerű, 
komolytalan vagy zaklató jellegű; és 

d) a javasolt polgári kezdeményezés nem nyilvánvalóan ellentétes az 
Uniónak az EUSZ 2. cikkében foglalt értékeivel. 

(3) A Bizottság visszautasítja a nyilvántartásba vételt, ha a (2) bekez
désben meghatározott feltételek nem teljesülnek. 

▼B
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A javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének elutasítása 
esetén a Bizottság tájékoztatja a szervezőket az elutasítás okairól, vala
mint a rendelkezésükre álló valamennyi lehetséges peres és peren kívüli 
jogorvoslatról. 

(4) A Bizottság a nyilvántartásban közzéteszi azokat a javasolt 
polgári kezdeményezéseket, amelyeket nyilvántartásba vett. A 
45/2001/EK rendelet szerinti jogaik sérelme nélkül az érintettek a java
solt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától 
számított két év elteltét követően jogosultak személyes adataiknak a 
nyilvántartásból történő eltávolítását kérelmezni. 

(5) A támogató nyilatkozatoknak a 8. cikkel összhangban történő 
benyújtása előtt a szervezők bármikor visszavonhatnak egy, a nyilván
tartásba vett javasolt polgári kezdeményezést. Ennek tényét a nyilván
tartásban rögzíteni kell. 

5. cikk 

A támogató nyilatkozatok gyűjtésére vonatkozó eljárások és 
feltételek 

(1) A 4. cikknek megfelelően nyilvántartásba vett, a javasolt polgári 
kezdeményezést támogató aláíróktól származó nyilatkozatok gyűjtéséért 
a szervezők felelnek. 

A támogató nyilatkozatok gyűjtéséhez csak a III. mellékletben meghatá
rozott mintáknak megfelelő, és a javasolt kezdeményezésnek a nyilván
tartásban szereplő valamelyik nyelvi változatában íródott formanyomtat
ványok használhatók. A szervezőknek a III. mellékletben feltüntetett 
módon a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdését megelőzően 
ki kell tölteniük a formanyomtatványokat. A formanyomtatványokon 
megadott információknak meg kell felelniük a nyilvántartásban rögzített 
információknak. 

(2) A szervezők a támogató nyilatkozatokat papírformátumban vagy 
elektronikusan gyűjthetik. Amennyiben a támogató nyilatkozatokat 
online gyűjtik, a 6. cikk rendelkezései alkalmazandók. 

E rendelet alkalmazásában azokat a támogató nyilatkozatokat, amelyek 
az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 
1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elv ( 1 ) értelmében fokozott biztonságú elektronikus aláírással vannak 
ellátva, a papírformátumban levő támogató nyilatkozatokkal azonos 
módon kell kezelni. 

(3) Az aláíróknak ki kell tölteniük a szervezők által rendelkezésre 
bocsátott támogató nyilatkozatokat. Az aláírók csak a tagállamok által 
elvégzendő ellenőrzés céljából szükséges személyes adatokat tüntetik fel 
a III. mellékletben foglaltak szerint. 

Az aláírók egy adott polgári kezdeményezést csak egyszer támogathat
nak. 

(4) A tagállamok továbbítják a Bizottságnak a III. mellékletben 
foglalt információkat érintő változásokat. A Bizottság ezen változások 
figyelembevételével, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén, a 
17. cikkel összhangban és a 18. és 19. cikkben foglalt feltételek mellett 
módosíthatja a III. mellékletet. 

▼B 

( 1 ) HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

F2_Rendelet a polgári kezdeményezésről

- 214 - 



 

02011R0211 — HU — 08.10.2018 — 005.001 — 5 

(5) A támogató nyilatkozatokat a javasolt polgári kezdeményezés 
nyilvántartásba vételétől számított legfeljebb 12 hónapon keresztül 
lehet gyűjteni. 

Ezen időszak végén a nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy az időszak 
lezárult, valamint adott esetben azt, hogy nem gyűjtöttek össze az 
előírás szerinti megfelelő számú támogató nyilatkozatot. 

6. cikk 

Online gyűjtési rendszerek 

(1) Amennyiben a támogató nyilatkozatokat online gyűjtik, az online 
gyűjtési rendszerben gyűjtött adatokat valamely tagállam területén kell 
tárolni. 

Az online gyűjtési rendszer megfelelőségét, a (3) bekezdéssel összhang
ban, abban a tagállamban igazolják, amelyben az online gyűjtési rend
szeren keresztül összegyűjtött adatokat tárolni fogják. A szervezők 
ugyanazt az online gyűjtési rendszert több vagy akár az összes 
tagállamban is használhatják a támogató nyilatkozatok gyűjtése céljából. 

A támogatónyilatkozat-minták az online gyűjtés céljára kiigazíthatók. 

(2) A szervezők biztosítják, hogy a támogató nyilatkozatok gyűjté
séhez használt online gyűjtési rendszer megfelel a (4) bekezdésnek. 

A szervezők a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdése előtt 
felkérik az adott tagállam erre hatáskörrel rendelkező hatóságát annak 
igazolására, hogy az e célra használt online gyűjtési rendszer megfelel a 
(4) bekezdésnek. 

A szervezők kizárólag akkor kezdhetik el a támogató nyilatkozatoknak 
az online gyűjtési rendszeren keresztül való gyűjtését, ha a (3) bekez
désben említett igazolást megszerezték. A szervezők az online gyűjtési 
rendszerhez használt honlapon közzéteszik az említett igazolás másola
tát. 

A Bizottság 2012. január 1-jéig az online gyűjtési rendszerek tekinte
tében e rendelet előírásainak való megfeleléshez szükséges műszaki és 
biztonsági jellemzőkkel rendelkező, nyílt forráskódú szoftvert fejleszt ki, 
és azt fenntartja. A Bizottság a szoftvert ingyenesen bocsátja rendelke
zésre. 

(3) Amennyiben az online gyűjtési rendszer megfelel a (4) bekezdés
nek, a hatáskörrel rendelkező hatóság erről egy hónapon belül a IV. 
mellékletben meghatározott mintának megfelelő igazolást állít ki. 

A tagállamok elismerik a más tagállamok hatáskörrel rendelkező ható
ságai által kibocsátott igazolásokat. 

(4) Az online gyűjtési rendszereknek megfelelő biztonsági és 
műszaki jellemzőkkel kell rendelkezniük, amelyek biztosítják, hogy: 

a) csak természetes személyek nyújthatnak be online támogató nyilat
kozatot; 

▼B
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b) az online megadott információkat biztonságosan gyűjtik és tárolják, 
többek között annak érdekében, hogy azokat ne lehessen módosítani 
vagy az adott polgári kezdeményezés megjelölt támogatásához 
képest más célra felhasználni, és hogy megvédjék a személyes 
adatokat a véletlen megsemmisüléstől vagy jogellenes megsemmisí
téstől vagy véletlen elvesztéstől, megváltoztatástól, jogosulatlan nyil
vánosságra hozataltól vagy hozzáféréstől; 

c) a rendszer a III. mellékletben meghatározott mintáknak megfelelő 
formátumú támogató nyilatkozatokat képes előállítani a tagállamok 
által a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően elvégzendő ellenőrzés 
céljából. 

(5) A (4) bekezdés végrehajtása céljából a Bizottság 2012. január 1- 
jéig technikai előírásokat fogad el a 20. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően. 

7. cikk 

Az aláírók tagállamonkénti legalacsonyabb száma 

(1) A polgári kezdeményezés aláíróinak legalább a tagállamok 
egynegyedéből kell származniuk. 

(2) A javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének 
időpontjában a tagállamok legalább egynegyedében az aláírók számának 
el kell érnie az I. mellékletben meghatározott legalacsonyabb számokat. 
E legalacsonyabb számoknak meg kell felelniük az Európai Parlament 
képviselői tagállamonként megválasztott száma 750-szeresének. 

(3) Az Európai Parlament összetételében bekövetkező bármilyen 
változás tükrözése érdekében a Bizottság a 17. cikkel összhangban és 
a 18. és 19. cikkben foglalt feltételek mellett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokkal megfelelően kiigazítja az I. mellékletet. 

(4) Az aláírót abból a tagállamból származónak kell tekinteni, 
amelyik az aláíró támogató nyilatkozatának a 8. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése szerinti ellenőrzéséért felelős. 

8. cikk 

A támogató nyilatkozatok tagállami ellenőrzése és igazolása 

(1) Azt követően, hogy a szervezők az 5. és 7. cikknek megfelelően 
papír- vagy elektronikus formátumban összegyűjtötték a szükséges 
támogató nyilatkozatokat, azokat ellenőrzés és igazolás céljából 
benyújtják a 15. cikkben meghatározott hatáskörrel rendelkező hatósá
goknak. E célból a szervezők az V. mellékletben meghatározott forma
nyomtatványt használják, és a papírformátumú, a fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátott elektronikus formátumú és az online gyűj
tési rendszer révén gyűjtött támogató nyilatkozatokat elkülönítik 
egymástól. 

A szervezők a támogató nyilatkozatokat a megfelelő tagállamnak 
nyújtják be a következők szerint: 

a) az aláíró lakóhelye vagy állampolgársága szerinti tagállamnak a III. 
melléklet C. részének 1. pontjában foglaltaknak megfelelően; vagy 

▼B
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b) a támogató nyilatkozatban feltüntetett személyi azonosító számot 
vagy személyi azonosító okmányt kibocsátó tagállamnak, a III. 
melléklet C. részének 2. pontjában foglaltaknak megfelelően. 

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok legkésőbb a kérelem kézhez
vételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal 
összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató 
nyilatkozatokat. Ennek alapján a VI. mellékletben meghatározott 
mintának megfelelő igazolást állítanak ki a szervezők számára, 
amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes támogató 
nyilatkozatok számát. 

A támogató nyilatkozatok ellenőrzéséhez nem szükséges az aláírások 
hitelesítése. 

(3) A (2) bekezdésben említett igazolás kiállítása térítésmentes. 

9. cikk 

A polgári kezdeményezés benyújtása a Bizottsághoz 

A 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott igazolás beszerzését köve
tően, és az ebben a rendeletben meghatározott minden vonatkozó eljárás 
és feltétel teljesítése esetén a szervezők benyújthatják a polgári kezde
ményezést a Bizottságnak, amelyhez csatolniuk kell a kezdeménye
zéshez kapott támogatásra és finanszírozásra vonatkozó információkat. 
Az információkat közzé kell tenni a nyilvántartásban. 

A bármely forrásból származó támogatás és finanszírozás azon összegé
nek, amelyen felül információt kell szolgáltatni, meg kell egyeznie az 
európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk 
szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletben ( 1 ) foglalt összeggel. 

E cikk alkalmazásában a szervezőknek a VII. mellékletben meghatá
rozott formanyomtatványt kell használniuk, és azt kitöltve, a 8. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott igazolások papír- vagy elektronikus 
formátumú másolataival együtt kell benyújtaniuk. 

10. cikk 

A polgári kezdeményezések Bizottság általi vizsgálatára vonatkozó 
eljárás 

(1) A polgári kezdeményezés 9. cikknek megfelelő benyújtását köve
tően a Bizottság: 

a) haladéktalanul közzéteszi a polgári kezdeményezést a nyilvántartás
ban; 

b) megfelelő szinten fogadja a szervezőket, és lehetővé teszi számukra a 
polgári kezdeményezéssel felvetett kérdések részletes ismertetését; 

c) három hónapon belül közleményben foglalja össze a polgári kezde
ményezésről alkotott jogi és politikai következtetéseit, az esetlegesen 
megtenni kívánt lépéseit, és ezek okait, illetve ha nem kíván lépés
eket tenni, ennek okait. 

▼B 

( 1 ) HL L 297., 2003.11.15., 1. o.
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(2) Az (1) bekezdés c) pontjában említett közleményről értesítést 
kapnak a szervezők, valamint az Európai Parlament és a Tanács, és 
azt közzé kell tenni. 

11. cikk 

Közmeghallgatás 

Ha a 10. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételek 
teljesülnek, a 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított 
határidőn belül lehetőséget kell biztosítani a szervezők számára a polgári 
kezdeményezés közmeghallgatáson történő ismertetésére. A Bizottság és 
az Európai Parlament biztosítja, hogy a meghallgatást az Európai Parla
mentben megtartsák, adott esetben az Unió többi, részt venni kívánó 
intézményével, szervével és hivatalával együtt, valamint, hogy a 
Bizottság megfelelő szinten legyen képviselve. 

12. cikk 

A személyes adatok védelme 

(1) A személyes adatok e rendelet szerinti feldolgozása során a 
polgári kezdeményezés szervezői és a tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságai betartják a 95/46/EK irányelvet és az annak végrehajtása 
céljából elfogadott nemzeti rendelkezéseket. 

(2) Adatfeldolgozási tevékenységeik céljából a polgári kezdemé
nyezés szervezőit és a 15. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt 
hatáskörrel rendelkező hatóságokat adatkezelőnek kell tekinteni a 
95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontja értelmében. 

(3) A szervezők biztosítják, hogy az adott polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat kizárólag az adott kezdemé
nyezés támogatására használják, és legkésőbb egy hónappal a kezdemé
nyezésnek a Bizottsághoz történt, a 9. cikknek megfelelő benyújtása 
után vagy – amennyiben utóbbi időpont a korábbi – legkésőbb 18 
hónappal a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének 
időpontját követően megsemmisítik az adott polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatban összegyűjtött támogató nyilatkozatokat és azok másolatait. 

(4) A hatáskörrel rendelkező hatóság a polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatban kapott adatokat kizárólag a támogató nyilatkozatoknak a 
8. cikk (2) bekezdésének megfelelő ellenőrzéséhez használja fel, és 
legkésőbb egy hónappal a 8. cikkben említett igazolás kiállítását köve
tően megsemmisíti valamennyi támogató nyilatkozatot és azok másola
tait. 

(5) Az adott polgári kezdeményezéssel kapcsolatban kapott támogató 
nyilatkozatok és azok másolatai a (3) és (4) bekezdésben meghatározott 
időtartamokon túl is megőrizhetők, amennyiben a javasolt polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatos jogi vagy közigazgatási eljárásokhoz 
erre szükség van. A szervezőknek és a hatáskörrel rendelkező ható
ságnak legkésőbb az említett eljárások jogerős határozattal való lezárását 
követő egy héten belül meg kell semmisíteniük valamennyi támogató 
nyilatkozatot és azok másolatait. 

▼B
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(6) A szervezők megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket 
tesznek a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, 
véletlen elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal 
vagy hozzáférés elleni védelme érdekében, különösen, ha a feldolgozás 
közben az adatokat hálózaton keresztül továbbítják, továbbá a feldol
gozás minden más jogellenes formája ellen. 

13. cikk 

Felelősség 

A szervezők a polgári kezdeményezés szervezése során bármilyen 
okozott kárért az alkalmazandó nemzeti jog szerint felelnek. 

14. cikk 

Szankciók 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a szervezőkre megfelelő szankciók 
legyenek alkalmazandók e rendelet megsértése és különösen az alábbiak 
esetén: 

a) a szervezők által tett hamis nyilatkozatok; 

b) adatok csalárd felhasználása. 

(2) Az (1) cikkben említett szankcióknak hatékonyaknak, arányos
aknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. 

15. cikk 

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai 

(1) A 6. cikk (3) bekezdésének végrehajtása céljából a tagállamok az 
említett bekezdésben meghatározott igazolás kiállításáért felelős, hatás
körrel rendelkező hatóságokat jelölnek ki. 

(2) A 8. cikk (2) bekezdésének végrehajtása céljából minden 
tagállam kijelöl egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, amely felel a 
támogató nyilatkozatok ellenőrzésének összehangolásáért és az említett 
bekezdésben meghatározott igazolás kiállításáért. 

(3) A tagállamok legkésőbb 2012. március 1-jéig továbbítják a 
Bizottságnak a hatáskörrel rendelkező hatóságok nevét és címét. 

(4) A Bizottság közzéteszi a hatáskörrel rendelkező hatóságok listá
ját. 

16. cikk 

A mellékletek módosítása 

A Bizottság a 17. cikknek megfelelően és a 18. és 19. cikkben foglalt 
feltételek mellett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosít
hatja e rendelet mellékleteit a rendelet vonatkozó rendelkezéseinek kere
tein belül. 

17. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása 

(1) A 16. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfo
gadására vonatkozó hatáskört határozatlan időre a Bizottságra ruházzák. 

▼B
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(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását 
követően arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan 
a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 18. és 
a 19. cikk határozza meg. 

18. cikk 

A felhatalmazás visszavonása 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 
16. cikkben említett felhatalmazást. 

(2) A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghoza
tala előtt ésszerű határidőn belül törekszik tájékoztatni arról a másik 
intézményt és a Bizottságot, megjelölve, hogy mely felhatalmazás 
visszavonásáról és milyen lehetséges indokok alapján kíván határozni. 

(3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatá
rozott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megálla
pított későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A 
határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. 

19. cikk 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogások 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés napját követő 
kéthónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezde
ményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett időtartam leteltéig sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalma
záson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba 
lép. 

Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust az időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, és az a időtartam letelte előtt hatályba léphet. 

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felha
talmazáson alapuló jogi aktus ellen az (1) bekezdésben megjelölt 
időtartam alatt, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja. 

▼B
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20. cikk 

A bizottság 

(1) A 6. cikk (5) bekezdésének végrehajtása céljából a Bizottságot 
egy bizottság segíti. 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 
5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikke rendelkezéseire. 

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított 
időtartam három hónap. 

21. cikk 

A tagállami rendelkezések bejelentése 

Minden tagállam értesíti a Bizottságot az e rendelet végrehajtása 
céljából általa elfogadott konkrét rendelkezésekről. 

A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot. 

22. cikk 

Felülvizsgálat 

2015. április 1-jéig, valamint azt követően háromévente a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról. 

23. cikk 

Hatálybalépés és alkalmazás 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba. 

Ezt a rendeletet 2012. április 1-jétől kell alkalmazni. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó 
valamennyi tagállamban. 

▼B
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I. MELLÉKLET 

A TAGÁLLAMONKÉNTI ALÁÍRÓK LEGALACSONYABB SZÁMA 

Belgium 15 750 

Bulgária 12 750 

Cseh Köztársaság 15 750 

Dánia 9 750 

Németország 72 000 

Észtország 4 500 

Írország 8 250 

Görögország 15 750 

Spanyolország 40 500 

Franciaország 55 500 

Horvátország 8 250 

Olaszország 54 750 

Ciprus 4 500 

Lettország 6 000 

Litvánia 8 250 

Luxemburg 4 500 

Magyarország 15 750 

Málta 4 500 

Hollandia 19 500 

Ausztria 13 500 

Lengyelország 38 250 

Portugália 15 750 

Románia 24 000 

Szlovénia 6 000 

Szlovákia 9 750 

Finnország 9 750 

Svédország 15 000 

Egyesült Királyság 54 750 

▼M4
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II. MELLÉKLET 

A JAVASOLT POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS NYILVÁNTARTÁSBA 
VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK 

1. a javasolt polgári kezdeményezés címe, legfeljebb 100 karakter terjedelemben; 

2. a javasolt polgári kezdeményezés tárgya, legfeljebb 200 karakter terjedelem
ben; 

3. a Bizottságot ►C2 cselekvésre felkérő ◄, javasolt polgári kezdeményezés 
céljainak leírása, legfeljebb 500 karakter terjedelemben; 

4. a Szerződések azon rendelkezései, amelyek a szervezők megítélése szerint a 
javasolt fellépésre vonatkoznak; 

5. a polgári bizottság hét tagjának teljes neve, postacíme, állampolgársága és 
születési ideje, feltüntetve különösen a képviselőnek és helyettesének a nevét, 
valamint e-mail címét és telefonszámát ►C2 ( 1 ) ◄; 

6. a polgári bizottság hét tagjának teljes nevét, postacímét, állampolgárságát és 
születési idejét igazoló dokumentumok; 

7. a javasolt polgári kezdeményezés támogatási és finanszírozási forrásai a nyil
vántartásba vétel időpontjában ►C2 ( 1 ) ◄. 

A szervezők mellékletben bővebb információkat is megadhatnak a javasolt 
polgári kezdeményezés tárgyával, céljaival és hátterével kapcsolatban. Ha 
úgy kívánják, a beadványhoz jogszabálytervezetet is mellékelhetnek. 

▼M3 

( 1 ) Adatvédelmi nyilatkozat: a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 11. cikkével összhangban tájékoztatjuk az érintetteket, hogy e személyes 
adatokat a Bizottság a javasolt polgári kezdeményezésre vonatkozó eljárás céljából gyűjti 
össze. A Bizottság online nyilvántartásában kizárólag a szervezők nevét, a kapcsolat
tartók e-mail címét és a támogatással és finanszírozással kapcsolatos információkat 
hozzák nyilvánosságra. Az érintetteknek jogukban áll, hogy sajátos helyzetükkel össze
függő lényeges jogos érdekből megtiltsák személyes adataik nyilvánosságra hozatalát, 
valamint bármikor kérjék az adatok helyesbítését, illetve a javasolt polgári kezdemé
nyezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított két év elteltét követően a 
Bizottság online nyilvántartásából való törlését.
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III. MELLÉKLET 

▼M5
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►(1) M6 

▼M5
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▼M5
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►(1) M6 

▼M5
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C. rész 

1. A személyazonosító számot/személyazonosító okmány számát nem kérő 
tagállamok által előírt feltételek (támogató nyilatkozat formanyomtatvá
nya, A. rész) 

Tagállam Azon aláírók, akiknek a támogató nyilatkozatát be kell nyújtani 
az érintett tagállamnak 

Belgium — a Belgiumban lakóhellyel rendelkezők 
— az országon kívül lakóhellyel rendelkező belga 

állampolgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti 
hatóságokat a lakóhelyükről 

Dánia — a Dániában lakóhellyel rendelkezők 
— az országon kívül lakóhellyel rendelkező dán állam

polgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti ható
ságokat a lakóhelyükről 

Németország — a Németországban lakóhellyel rendelkezők 
— az országon kívül lakóhellyel rendelkező német 

állampolgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti 
hatóságokat a lakóhelyükről 

Észtország — az Észtországban lakóhellyel rendelkezők 
— az országon kívül lakóhellyel rendelkező észt állam

polgárok 

Írország — az Írországban lakóhellyel rendelkezők 

Luxemburg — a Luxemburgban lakóhellyel rendelkezők 
— az országon kívül lakóhellyel rendelkező luxemburgi 

állampolgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti 
hatóságokat a lakóhelyükről 

Hollandia — a Hollandiában lakóhellyel rendelkezők 
— az országon kívül lakóhellyel rendelkező holland 

állampolgárok 

Szlovákia — a Szlovákiában lakóhellyel rendelkezők 
— az országon kívül lakóhellyel rendelkező szlovák 

állampolgárok 

Finnország — a Finnországban lakóhellyel rendelkezők 
— az országon kívül lakóhellyel rendelkező finn állam

polgárok 

Egyesült Királyság — az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkezők 

2. Azon tagállamok listája, amelyek az általuk kibocsátott, alább felsorolt 
személyazonosító számok/személyazonosító okmányok számai egyikének 
közlését kérik (támogató nyilatkozat formanyomtatványa, B. rész) 

BULGÁRIA 

— Единен граждански номер (személyi szám) 

CSEH KÖZTÁRSASÁG 

— Občanský průkaz (személyi igazolvány) 

— Cestovní pas (útlevél) 

GÖRÖGORSZÁG 

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (személyi igazolvány) 

▼M5
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— Διαβατήριο (útlevél) 

— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης 
διαμονής πολίτη Ε.Ε. (tartózkodási engedély/állandó tartózkodási enge
dély) 

SPANYOLORSZÁG 

— Documento Nacional de Identidad (személyi igazolvány) 

— Pasaporte (útlevél) 

— Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspon
diente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (a külföldiek 
igazolványának vagy igazolásának azonosító száma [NIE], amely a külföl
diek központi nyilvántartásában szereplő regisztrációs számnak felel meg) 

FRANCIAORSZÁG 

— Passeport (útlevél) 

— Carte nationale d'identité (személyi igazolvány) 

HORVÁTORSZÁG 

— Osobni identifikacijski broj (személyi azonosító szám) 

OLASZORSZÁG 

— Passaporto (útlevél), inclusa l'indicazione dell'autoritá di rilascio (a kiállító 
hatóság feltüntetésével) 

— Carta de identità (személyi igazolvány), inclusa l'indicazione dell'autorità 
di rilascio (a kiállító hatóság feltüntetésével) 

CIPRUS 

— Δελτίο Ταυτότητας (állampolgár vagy Cipruson lakóhellyel rendelkező 
személy személyi igazolványa) 

— Διαβατήριο (útlevél) 

LETTORSZÁG 

— Personas kods (személyazonosító szám) 

LITVÁNIA 

— Asmens kodas (személyi szám) 

MAGYARORSZÁG 

— Személyazonosító igazolvány 

— Útlevél 

— Személyi azonosító szám (személyi szám) 

MÁLTA 

— Karta tal-Identità (személyi igazolvány) 

— Dokument ta 'residenza (tartózkodási okmány) 

AUSZTRIA 

— Reisepass (útlevél) 

— Personalausweis (személyi igazolvány) 

LENGYELORSZÁG 

— Numer ewidencyjny PESEL (PESEL azonosító szám) 

PORTUGÁLIA 

— Bilhete de identidade (személyi igazolvány) 

— Passaporte (útlevél) 

— Cartão de Cidadão (állampolgári igazolvány) 
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ROMÁNIA 

— carte de identitate (személyi igazolvány) 

— pașaport (útlevél) 

— certificat de înregistrare (nyilvántartásba-vételi igazolás) 

— carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (uniós polgárok számára 
kiállított állandó tartózkodási engedély) 

— Cod Numeric Personal (személyazonosító szám) 

SZLOVÉNIA 

— Enotna matična številka občana (személyazonosító szám) 

SVÉDORSZÁG 

— Personnummer (személyazonosító szám) 

▼M5
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IV. MELLÉKLET 

IGAZOLÁS AZ ONLINE GYŰJTÉSI RENDSZERNEK A POLGÁRI 
KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ, 2011. FEBRUÁR 16-I 211/2011/EU 
EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETNEK VALÓ 

MEGFELELÉSÉRŐL 

A … (a hatáskörrel rendelkező hatóság neve), (…(tagállam neve)), igazolja, hogy 
a …. -t (a javasolt polgári kezdeményezés címe) támogató nyilatkozatok elekt
ronikus gyűjtésére használt online gyűjtési rendszer …(honlap címe) megfelel a 
211/2011/EU rendelet vonatkozó előírásainak. 

Dátum, aláírás és a hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalos bélyegzője: 

▼B
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V. MELLÉKLET 

A TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK TAGÁLLAMI HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ 
HATÓSÁGOKHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNY 

▼M5
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VI. MELLÉKLET 

IGAZOLÁS A […] (TAGÁLLAM NEVE) VONATKOZÁSÁBAN 
ÖSSZEGYŰJTÖTT ÉRVÉNYES TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK 

SZÁMÁRÓL 

A … (a hatáskörrel rendelkező hatóság neve) (… (tagállam neve)) a polgári 
kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 8. cikke által előírt szükséges ellenőrzések végrehajtását köve
tően igazolja, hogy a(z) … számon nyilvántartásba vett javasolt polgári kezde
ményezést támogató nyilatkozatok közül az említett rendelet rendelkezései szerint 
… számú érvényes. 

Dátum, aláírás és a hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalos bélyegzője: 

▼B
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VII. MELLÉKLET 

A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ 
BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNY 

▼M5
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Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(1994. március 9.)

az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről

(94/262/ESZAK, EK, Euratom)

(HL L 113., 1994.5.4., 15. o.)

Módosította:

Hivatalos Lap

Szám Oldal Dátum

►M1 Az Európai Parlament 2002/262/EK, ESZAK, Euratom határozata
(2002. március 14.)

L 92 13 2002.4.9.

►M2 Az Európai Parlament 2008/587/EK, Euratom határozata (2008. június
18.)

L 189 25 2008.7.17.
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▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(1994. március 9.)

az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és
általános feltételekről

(94/262/ESZAK, EK, Euratom)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekre, és külö-
nösen az Európai Közösséget létrehozó szerződés 138e. cikke (4) bekez-
désére ►M2 __________ ◄, valamint az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés 107d. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság véleményére,

tekintettel a Tanács jóváhagyására,

mivel az ombudsman megbízatásának ellátására vonatkozó szabályokat
és általános feltételeket az Európai Közösségeket létrehozó szerződések
rendelkezéseivel összhangban kell megállapítani;

mivel meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek szerint panaszt
lehet benyújtani az ombudsmanhoz, valamint az ombudsman megbíza-
tásának ellátása és a bírósági vagy közigazgatási eljárások közötti
kapcsolatot;

▼M2
mivel az ombudsmannak, aki hivatalból is eljárhat, rendelkeznie kell a
feladatai ellátásához szükséges valamennyi eszközzel; mivel e célból a
közösségi intézmények és szervek az ombudsman kérelmére kötelesek a
kért tájékoztatást számára megadni, az ombudsman titoktartási kötele-
zettségének sérelme nélkül; mivel a minősített információkhoz vagy
dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK rendelet (1)
9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz – való
hozzáférés feltétele az érintett közösségi intézménynél vagy szervnél
hatályban lévő biztonsági szabályok betartása; mivel a minősített infor-
mációkat vagy dokumentumokat a 3. cikk (2) bekezdésének első albe-
kezdésben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minő-
sítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant; mivel a 3. cikk (2) bekez-
désének első albekezdésben meghatározott szabályok alkalmazása érde-
kében az ombudsman előre megállapodik az érintett intézményekkel és
szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok és a szakmai
titoktartás hatálya alá tartozó egyéb információk kezelésének feltéte-
leiről; mivel ha az ombudsman úgy találja, hogy a kért segítséget
nem kapja meg, tájékoztatja erről az Európai Parlamentet, amely
megteszi a megfelelő lépéseket;

▼B
mivel szükséges az ombudsman vizsgálatai által feltárt hivatali visszás-
ságok esetén követendő eljárás megállapítása; mivel rendelkezni kell
arról, hogy az ombudsman minden éves ülésszak végén átfogó jelentést
nyújtson be az Európai Parlamentnek;

mivel az ombudsman és munkatársai a feladataik ellátása során tudo-
másukra jutott információkat titoktartással kötelesek kezelni; mivel az
ombudsman ugyanakkor köteles tájékoztatni az illetékes hatóságokat a
vizsgálatai során tudomására jutott olyan tényekről, amelyek megítélése
szerint a büntetőjog hatálya alá tartoznak;

mivel az alkalmazandó nemzeti jog tiszteletben tartása mellett rendel-
kezni kell az ombudsman és egyes tagállamokban működő azonos
típusú szervek közötti együttműködés lehetőségéről;
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▼B

mivel az ombudsmant a Parlament megbízatási idejének kezdetén és
annak időtartamára az Európai Parlament nevezi ki olyan személyek
közül, akik az Unió polgárai és a függetlenség és szakértelem minden
szükséges biztosítékát nyújtják;

mivel meg kell határozni az ombudsman megbízatása megszűnésének
feltételeit;

mivel az ombudsmannak megbízatását teljes függetlenséggel kell
ellátnia és erre hivatalba lépésekor az Európai Közösségek Bírósága
előtt ünnepélyesen kötelezettséget kell vállalnia; mivel rendelkezni kell
az ombudsman megbízatásával összeférhetetlen tevékenységekről, vala-
mint az ombudsman illetményéről, kiváltságairól és mentességeiről;

mivel rendelkezni kell az ombudsman munkáját segítő titkárság tisztvi-
selőiről és alkalmazottairól, valamint annak költségvetéséről; mivel az
ombudsman székhelye az Európai Parlament székhelye;

mivel e határozat végrehajtási rendelkezéseinek elfogadása az
ombudsman feladata; mivel továbbá egyes átmeneti rendelkezéseket
kell meghatározni az első ombudsmanra vonatkozóan, akit az Európai
Unióról szóló szerződés hatálybalépését követően neveznek ki,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) E határozat az Európai Közösséget létrehozó szerződés 138e.
cikkének (4) bekezdésével ►M2 __________ ◄, valamint az Európai
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d. cikkének (4) bekez-
désével összhangban megállapítja az ombudsman feladatainak ellátására
vonatkozó szabályokat és általános feltételeket.

(2) Az ombudsman feladatait a szerződések által a közösségi intézmé-
nyekre és szervekre ruházott hatáskörök tiszteletben tartásával látja el.

(3) Az ombudsman nem avatkozhat be bíróság előtt folyamatban lévő
ügyekbe, és nem kérdőjelezheti meg a bírósági határozatok megalapo-
zottságát.

2. cikk

(1) Az ombudsman a fent említett szerződések keretein belül, az
azokban foglalt feltételeknek megfelelően segítséget nyújt a közösségi
intézmények és szervek – kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében
eljáró Bíróságot és Elsőfokú Bíróságot – tevékenysége során felmerülő
hivatali visszásságok feltárásában, és ajánlásokat tesz azok megszünte-
tésére. Más hatóság vagy személy eljárása az ombudsmanhoz benyújtott
panasz tárgyát nem képezheti.

(2) Az Unió bármely polgára, illetve az Unió egyik tagállamában
lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező termé-
szetes vagy jogi személy közvetlenül, vagy az Európai Parlament képvi-
selőjének közvetítésével a közösségi intézmények vagy szervek – kivéve
az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Bíróságot és Elsőfokú Bíró-
ságot – tevékenysége során észlelt hivatali visszássággal kapcsolatban
panaszt nyújthat be az ombudsmanhoz. Az ombudsman a panasz
benyújtása után azonnal tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet.

(3) A panasznak alkalmasnak kell lennie az azt benyújtó személy és
a panasz tárgyának azonosítására; a panaszt benyújtó személy kérheti
panasza bizalmas kezelését.

(4) A panasz az arra alapot adó tényeknek a panaszt benyújtó
személy tudomására jutásától számított két éven belül, az érintett intéz-
ménynél vagy szervnél tett megfelelő közigazgatási lépések megtételét
követően nyújtható be.
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▼B

(5) Az ombudsman tanácsolhatja a panaszt benyújtó személynek,
hogy panaszát egy másik szervhez nyújtsa be.

(6) Az ombudsmanhoz benyújtott panasz nem szakítja meg a bírósági
vagy közigazgatási eljárás jogorvoslati határidejét.

(7) Amennyiben az ombudsmannak folyamatban lévő vagy befejezett
bírósági eljárás miatt az állítólagos tényállásra vonatkozó panaszt elfo-
gadhatatlannak kell nyilvánítania vagy vizsgálatát le kell zárnia, az
addig már esetleg elvégzett vizsgálatainak az eredményét véglegesen
az irattárba helyezi.

(8) Az ombudsmanhoz nem nyújtható be a közösségi intézmények
vagy szervek és azok tisztviselői vagy más alkalmazottai közötti munka-
viszonnyal kapcsolatos panasz, kivéve ha az érintett személy vala-
mennyi belső igazgatási kérelem és panasz benyújtására rendelkezésre
álló lehetőséget – különösen a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1)
és (2) bekezdésében említett eljárásokat – kimerítette, és a megkeresett
hatóság számára válaszadásra nyitva álló határidő lejárt.

(9) Az ombudsman a lehető leghamarabb értesíti a panaszt benyújtó
személyt az ügyében tett intézkedéséről.

3. cikk

(1) Az ombudsman – hivatalból vagy panasz alapján – minden általa
indokoltnak tartott vizsgálatot elvégez a közösségi intézmények és
szervek tevékenysége során felmerülő gyanított hivatali visszásságok
tisztázásának érdekében. Erről tájékoztatja az érintett intézményt vagy
szervet, amely bármilyen hasznos észrevételt továbbíthat számára.

▼M2
(2) A közösségi intézmények és szervek kötelesek az ombudsman
rendelkezésére bocsátani minden általa kért információt, továbbá bizto-
sítani számára a vonatkozó iratokhoz történő hozzáférést. A minősített
információkhoz vagy dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK
rendelet 9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz –
való hozzáférés feltétele az érintett közösségi intézménynél vagy
szervnél hatályban lévő biztonsági szabályok betartása.

A minősített információkat vagy dokumentumokat az előző albekez-
désben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősí-
tésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant.

Az első albekezdésben meghatározott szabályok végrehajtása érdekében
az ombudsmannak előre meg kell állapodnia az érintett intézményekkel
és szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok és a
szakmai titoktartás hatálya alá tartozó egyéb információk kezelésének
feltételeiről.

Az érintett intézmények és szervek a tagállamokból származó, törvény
vagy rendelet alapján titkosnak minősített dokumentumokhoz csak a
tagállam előzetes jóváhagyásával biztosíthatnak hozzáférést.

A tagállamokból származó más dokumentumokhoz is csak az érintett
tagállam értesítését követően biztosítható hozzáférés.

Az ombudsman a dokumentumok tartalmát a 4. cikknek megfelelően a
fenti két eset egyikében sem hozhatja nyilvánosságra.

A közösségi intézmények és szervek tisztviselői és alkalmazottai az
ombudsman felhívására kötelesek tanúvallomást tenni; az említettek a
személyzeti szabályzat vonatkozó szabályaihoz, különösen a hivatali
titoktartási kötelezettségükhöz továbbra is kötve vannak.

▼B
(3) A tagállamok hatóságai az ombudsman kérelmére kötelesek
minden olyan információt a tagállamoknak az Európai Közösségek
melletti állandó képviseletein keresztül az ombudsman rendelkezésére
bocsátani, amely segítséget nyújthat a közösségi intézmények vagy
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▼B

szervek eljárásában felmerülő hivatali visszásságok tisztázásában, kivéve
ha az adott információ törvény, illetve rendelet alapján titoktartási köte-
lezettség hatálya alá tartozik vagy olyan rendelkezések hatálya alá,
amelyek megakadályozzák annak továbbítását. Az utóbbi esetben mind-
azonáltal az érintett tagállam az információt az ombudsman tudomására
hozhatja, amennyiben az ombudsman vállalja, hogy azt nem hozza
mások tudomására.

(4) Amennyiben az ombudsman a kért segítséget nem kapja meg,
erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő
lépéseket.

(5) Az ombudsman az érintett intézménnyel vagy szervvel együtt
minden lehetséges módon olyan megoldást keres, amely a hivatali
visszásságot megszünteti, és orvosolja a panaszt.

(6) Amennyiben az ombudsman hivatali visszásságot fed fel, erről
tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet, és adott esetben aján-
lástervezetet terjeszt elő. Az ily módon tájékoztatott intézmény vagy
szerv három hónapon belül részletes véleményt küld az ombudsman
részére.

(7) Az ombudsman ezután jelentést küld az Európai Parlamentnek és
az érintett intézménynek vagy szervnek. Jelentésében ajánlásokat tehet.
Az ombudsman tájékoztatja a panaszt benyújtó személyt a vizsgálat
eredményéről, az érintett intézmény vagy szerv véleményéről, valamint
az általa megfogalmazott esetleges ajánlásokról.

(8) Az ombudsman minden éves ülésszak végén jelentést nyújt be az
Európai Parlamentnek vizsgálatai eredményéről.

▼M2

4. cikk

(1) Az ombudsman és munkatársai – akikre az Európai Közösséget
létrehozó szerződés 287. cikkét és az Európai Atomenergia-közösséget
létrehozó szerződés 194. cikkét alkalmazni kell – a vizsgálataik során
megszerzett információkat vagy dokumentumokat nem tehetik közzé. A
(2) bekezdés sérelme nélkül, különösen nem tehetnek közzé semmilyen
minősített információt vagy az ombudsmannak átadott – különösen az
1049/2001/EK rendelet 9. cikke értelmében minősített dokumentumnak
minősülő – dokumentumot, a személyes adatok védelmével kapcsolatos
közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó dokumentumot, valamint
semmilyen információt, amely a panaszt benyújtó vagy az ügyben
szereplő más személynek kárt okozhatna.

(2) Ha az ombudsman vizsgálata során olyan tényekről szerez tudo-
mást, amelyek megítélése szerint felvetik a büntetőjogi érintettséget,
erről haladéktalanul értesíti az illetékes nemzeti hatóságokat a tagálla-
moknak az Európai Közösségek melletti állandó képviseletén keresztül,
és értesíti a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó, illetékes közösségi
intézményt, szervet vagy szolgálatot, amennyiben az ügy annak hatás-
körébe tartozik; adott esetben az ombudsman értesíti azt a közösségi
intézményt vagy szervet is, amelyhez az érintett tisztviselő vagy alkal-
mazott tartozik, és amely alkalmazhatja az Európai Közösségek kivált-
ságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 18. cikkének második
bekezdését. Az ombudsman olyan tényekről is tájékoztathatja az érintett
közösségi intézményt vagy szervet, amelyek valamely tisztviselőjének
vagy alkalmazottjának a magatartását fegyelmi szempontból kérdője-
lezik meg.

4a. cikk

Az ombudsman és munkatársai a 4. cikk (1) bekezdésében említettektől
eltérő dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket az
1049/2001/EK rendeletben foglalt feltételeknek és korlátozásoknak
megfelelően kezelik.
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▼M2

5. cikk

(1) Az ombudsman – amennyiben ezzel eljárása eredményességét
fokozhatja, és a panaszosok jogainak és érdekeinek megfelelőbb
védelmét elősegítheti – együttműködhet egyes tagállamok azonos típusú
szerveivel, ha tiszteletben tartja az alkalmazandó nemzeti jog rendelke-
zéseit. Az ombudsman ezen az úton nem kérhet betekintést olyan doku-
mentumokba, melyekhez a 3. cikk alapján nem férhet hozzá.

(2) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikkében és az
Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d. cikkében
foglalt feladatkörén belül és más intézmények és szervek tevékenysé-
gének megkettőzése nélkül az ombudsman ugyanezen feltételek mellett
együttműködhet a tagállamoknak az alapvető jogok előmozdításáért és
védelméért felelős intézményeivel és szerveivel.

▼B

6. cikk

(1) Az ombudsmant minden európai parlamenti választást követően
az Európai Parlament nevezi ki saját megbízatásának időtartamára. Az
ombudsman megbízatása megújítható.

(2) Az ombudsmant olyan személyek közül választják ki, akik az
Unió polgárai, rendelkeznek a polgári és politikai jogok teljes körével,
függetlenségükhöz nem fér kétség, és megfelelnek az országuk területén
a legmagasabb bírói tisztségek betöltéséhez előírt feltételeknek vagy
elismerten rendelkeznek az ombudsman megbízatásának ellátásához
szükséges szakértelemmel és tapasztalattal.

7. cikk

(1) Az ombudsman megbízatása a megbízatási idő elteltével, lemon-
dással vagy felmentéssel szűnik meg.

(2) A felmentés esetét kivéve az ombudsman utódja kinevezéséig
hivatalban marad.

(3) A megbízatás idő előtti megszűnése esetén az utódot a Parlament
megbízatási idejéből fennmaradó időszakra a hivatal megüresedését
követő három hónapon belül nevezik ki.

8. cikk

Az ombudsmant, ha már nem teljesíti a megbízatásának ellátásához
szükséges feltételeket vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el,
az Európai Parlament kérelmére az Európai Közösségek Bírósága
felmentheti hivatalából.

9. cikk

(1) Az ombudsman megbízatásának ellátása során teljes mértékben
független és a Közösségeknek és az Unió polgárainak általános érdekeit
szem előtt tartva jár el. Feladatai ellátása során egyetlen kormánytól
vagy más szervtől sem kérhet vagy fogadhat el utasításokat. Tartóz-
kodnia kell minden olyan cselekedettől, amely megbízatásával össze-
egyeztethetetlen.

(2) Az ombudsman hivatalba lépésekor az Európai Közösségek Bíró-
sága előtt ünnepélyesen kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait teljes
függetlenséggel és pártatlansággal látja el, hivatali ideje alatt és azt
követően tiszteletben tartja a hivatalából eredő kötelezettségeket, külö-
nösen azt a kötelezettségét, hogy megbízatása megszűnését követően
feddhetetlenül és tartózkodóan jár el egyes kinevezések vagy előnyök
elfogadásakor.
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▼B

10. cikk

(1) Az ombudsman megbízatásának ideje alatt nem vállalhat politikai
vagy közigazgatási hivatalt, és nem folytathat semmilyen egyéb – akár
kereső, akár ingyenesen végzett – tevékenységet.

(2) Az ombudsman illetménye, más juttatásai és nyugdíja tekinte-
tében az Európai Közösségek Bírósága bíráival azonos elbírálás alá esik.

(3) Az ombudsmanra, valamint titkárságának tisztviselőire és alkal-
mazottaira az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló
jegyzőkönyv 12–15. és 18. cikkét kell alkalmazni.

11. cikk

(1) Az ombudsmant feladatai ellátásában titkárság segíti, amelynek
vezetőjét ő nevezi ki.

(2) Az ombudsman titkárságának tisztviselőire és alkalmazottaira az
Európai Közösségek tisztviselőire és más alkalmazottaira vonatkozó
rendeletek és szabályok vonatkoznak. Létszámukat évente a költségve-
tési eljárás keretében határozzák meg (1).

(3) Az Európai Közösségeknek és a tagállamoknak az ombudsman
titkárságára kinevezett tisztviselőit szolgálati érdekből rendelik ki, és
garantálják számukra, hogy származási intézményükbe teljes joggal
visszahelyezik őket.

(4) A munkatársait érintő ügyekben az ombudsman jogállása mege-
gyezik az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
1. cikkében meghatározott intézményekével.

▼M1
__________

▼B

13. cikk

Az ombudsman székhelye az Európai Parlament székhelye (2).

14. cikk

E határozat végrehajtási rendelkezéseit az ombudsman fogadja el.

15. cikk

Az Európai Unióról szóló szerződés hatálybalépését követően elsőként
kinevezett ombudsman a Parlament megbízatási idejének végéig marad
hivatalban.

▼M1
__________

▼B

17. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni. A határozat kihirdetése napján lép hatályba.

1994D0262 — HU— 31.07.2008 — 002.001— 7

(1) A három intézmény együttes nyilatkozata megállapítja az ombudsman által
alkalmazott munkatársak létszámára, és a vizsgálatokat végző személyek
ideiglenes vagy szerződéses alkalmazotti minőségére vonatkozó irányadó
elveket.

(2) Lásd a tagállamok kormányai képviselőinek közös megegyezéssel hozott
határozatát az Európai Közösségek intézményei, illetve egyes szervei és szer-
vezeti egységei székhelyének megállapításáról (HL C 341., 1992.12.23, 1. o.).
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►B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1141/2014/EU, EURATOM RENDELETE 

(2014. október 22.) 

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról 

(HL L 317., 2014.11.4., 1. o.) 

Módosította: 

Hivatalos Lap 

Szám Oldal Dátum 

►M1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/673 rendelete 
(2018. május 3.) 

L 114I 1 2018.5.4. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1141/2014/EU, 
EURATOM RENDELETE 

(2014. október 22.) 

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok 
jogállásáról és finanszírozásáról 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk 

Tárgy 

Ez a rendelet meghatározza az európai szintű politikai pártok („európai 
politikai pártok”) és az európai szintű alapítványok („európai politikai 
alapítványok”) jogállására és finanszírozására vonatkozó feltételeket. 

2. cikk 

Fogalommeghatározások 

E rendelet alkalmazásában: 

1. „politikai párt”: polgárok egyesülése: 

— amely politikai célokat követ, és 

— amely legalább egy tagállam jogrendje által elismert vagy azzal 
összhangban létesült; 

2. „politikai szövetség”: politikai pártok és/vagy polgárok közötti 
szervezett együttműködés; 

3. „európai politikai párt”: a 6. cikk szerinti, európai politikai 
pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság 
által az e rendeletben meghatározott feltételeknek és eljárásoknak 
megfelelően bejegyzett, politikai célokat követő politikai szövetség; 

4. „európai politikai alapítvány”: valamely európai politikai párthoz 
formálisan kapcsolódó, a Hatóság által az e rendeletben meghatá
rozott feltételeknek és eljárásoknak megfelelően bejegyzett szerve
zet, amely tevékenysége révén – az Unió céljai és alapvető értékei 
tiszteletben tartásával – az európai politikai párt céljait azáltal támo
gatja és egészíti ki, hogy az alábbi feladatok közül egyet vagy 
többet ellát: 

a) megfigyeli és elemzi a közérdekű európai politikai kérdésekről 
és az európai integráció folyamatáról szóló vitát, valamint 
hozzájárul ahhoz; 

b) közérdekű európai politikai kérdésekhez kapcsolódó tevékeny
ségeket, például szemináriumokat, képzéseket, konferenciákat és 
tanulmányokat szervez és támogat az érdekelt felek, köztük ifjú
sági szervezetek és a civil társadalom más képviselőinek rész
vételével; 

▼B
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c) a demokrácia előmozdítása érdekében együttműködést alakít ki, 
többek között harmadik országokban is; 

d) keretet biztosít a nemzeti politikai alapítványok, a tudományos 
élet képviselői és egyéb érdekelt felek európai szintű együtt
működéséhez; 

5. „regionális parlament” vagy „regionális közgyűlés”: olyan testület, 
amelynek tagjai regionális választásokon nyert mandátummal 
rendelkeznek, vagy valamely választott közgyűlésnek politikai fele
lősséggel tartoznak; 

6. „az Európai Unió általános költségvetéséből biztosított finanszí
rozás”: a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet ( 1 ) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) első része VI. 
címének megfelelően odaítélt támogatás vagy a második része VIII. 
címe alapján nyújtott hozzájárulás; 

7. „adomány”: bármely készpénzadomány vagy bármely természet
beni felajánlás, áruk, szolgáltatások (köztük kölcsönök) vagy 
munkálatok piaci érték alatti nyújtása, és/vagy bármely egyéb 
olyan ügylet, amely gazdasági előnyt jelent az érintett európai poli
tikai párt vagy európai politikai alapítvány számára, kivéve a tagok 
hozzájárulásait és a magánszemélyek által önkéntesen végzett szok
ványos politikai tevékenységeket; 

8. „a tagok hozzájárulása”: készpénz – például tagdíj – befizetése 
vagy természetbeni hozzájárulás, illetve áruk, szolgáltatások 
(köztük kölcsönök) vagy munkálatok piaci érték alatti nyújtása, 
és/vagy bármely egyéb olyan ügylet, amely gazdasági előnyt jelent 
az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány 
számára, amennyiben azt valamely tag biztosítja az adott európai 
politikai pártnak, illetve európai politikai alapítványnak, kivéve az 
egyéni tagok által önkéntesen végzett szokványos politikai tevé
kenységeket; 

9. „éves költségvetés”: a 20. és a 27. cikk alkalmazásában az adott év 
kiadásainak az érintett európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány éves pénzügyi beszámolójában megjelölt teljes összege; 

▼M1 
10. „nemzeti kapcsolattartó pont”: bármely olyan személy vagy 

személyek, akit vagy akiket a tagállamok illetékes hatóságai az e 
rendelet alkalmazásában történő információcserére külön kijelölnek; 

▼B 
11. „székhely”: az a hely, ahol az európai politikai párt vagy az 

európai politikai alapítvány központi igazgatása található; 

12. „egyidejűleg elkövetett jogsértések”: ugyanazon jogellenes cselek
mény keretében elkövetett két vagy több jogsértés; 

▼B 

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. 
október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabá
lyokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helye
zéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

F4_Rendelet az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról

- 244 - 



 

02014R1141 — HU — 04.05.2018 — 001.001 — 4 

13. „ismételt jogsértés”: olyan időpontban elkövetett jogsértés, amely 
esetében azonos típusú jogsértésért a megelőző öt éven belül az 
elkövetőre már szankciót róttak ki. 

II. FEJEZET 

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOK ÉS AZ EURÓPAI POLITIKAI 
ALAPÍTVÁNYOK JOGÁLLÁSA 

3. cikk 

A bejegyzés feltételei 

(1) A politikai szövetség európai politikai pártként való bejegyzését 
kérelmezheti, amennyiben megfelel a következő feltételeknek: 

a) székhelye az alapszabályában foglaltak szerint a tagállamok vala
melyikében található; 

b) ►M1 a politikai szövetség tagpártjai képviseltetik magukat a 
tagállamok legalább egynegyedében európai parlamenti, nemzeti 
parlamenti, regionális parlamenti képviselők vagy regionális 
közgyűlési tagok révén, vagy ◄ 

a politikai szövetség vagy tagpártjai a legutóbbi európai parlamenti 
választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapták az 
adott tagállamok mindegyikében a leadott szavazatok legalább 
három százalékát; 

▼M1 
ba) tagpártjai nem tagjai másik európai politikai pártnak; 

▼B 
c) különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja az 

Uniónak az EUSZ 2. cikkében rögzített alapértékeit, azaz az emberi 
méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a 
jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez 
tartozó személyek jogait; 

d) a politikai szövetség vagy tagjai részt vettek európai parlamenti 
választásokon, vagy nyilvánosan kifejezték a következő európai 
parlamenti választásokon való részvételre irányuló szándékukat; és 

e) nem törekszik haszonszerzésre. 

(2) A kérelmező európai politikai alapítványként való bejegyzését 
kérelmezheti, amennyiben megfelel a következő feltételeknek: 

a) az e rendeletben meghatározott feltételek és eljárások szerint bejegy
zett európai politikai párthoz kapcsolódik; 

b) székhelye az alapszabályában foglaltak szerint a tagállamok valame
lyikében található; 

▼B
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c) különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja az 
Uniónak az EUSZ 2. cikkében rögzített alapértékeit, azaz az emberi 
méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogálla
miságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó 
személyek jogait; 

d) céljai kiegészítik annak az európai politikai pártnak a céljait, 
amelyhez kapcsolódik; 

e) irányító testületének tagjai legalább a tagállamok egynegyedéből 
származnak; és 

f) nem törekszik haszonszerzésre. 

(3) Bármely európai politikai párthoz csak egy európai politikai 
alapítvány kapcsolódhat formálisan. Valamennyi európai politikai párt 
és a hozzá kapcsolódó európai politikai alapítvány biztosítja napi igaz
gatásuk, irányító testületeik és pénzügyi elszámolások szétválasztását. 

4. cikk 

Az európai politikai pártok irányítása 

(1) Az európai politikai párt alapszabálya meg kell, hogy feleljen a 
székhelye szerinti tagállamban alkalmazandó jogszabályoknak, és annak 
tartalmaznia kell legalább a következőkre kiterjedő rendelkezéseket: 

a) a párt neve és logója, amelynek világosan megkülönböztethetőnek 
kell lennie bármely létező európai politikai párt és európai politikai 
alapítvány nevétől és logójától; 

b) székhelyének címe; 

c) a párt törekvéseit és céljait tartalmazó politikai program; 

d) a 3. cikk (1) bekezdése e) pontjának megfelelően nyilatkozat arról, 
hogy a párt nem törekszik haszonszerzésre; 

e) adott esetben a hozzá kapcsolódó politikai alapítvány neve és a 
köztük fennálló formális kapcsolat ismertetése; 

f) a párt igazgatási és pénzügyi szervezete és eljárásai, részletesen 
ismertetve különösen az igazgatási, a pénzügyi és a jogi képviseleti 
hatáskörökkel felruházott testületeket és hivatalokat, valamint az éves 
elszámolások elkészítésére, jóváhagyására és ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat; és 

g) a párt – mint európai politikai párt – önkéntes feloszlása esetén 
követendő belső eljárás. 

(2) Az európai politikai párt alapszabályának rendelkezéseket kell 
tartalmaznia a belső pártszervezet vonatkozásában, amelyeknek ki kell 
terjedniük legalább a következőkre: 

a) a párt tagjainak felvételével, kilépésével és kizárásával kapcsolatos 
részletes szabályok és a párt tagpártjainak az alapszabályhoz csatolt 
listája; 

▼B
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b) valamennyi tagsági formával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és 
a megfelelő szavazati jogok; 

c) a párt irányító testületeinek hatásköre, feladatai és összetétele, vala
mennyi esetben külön ismertetve a jelöltek kiválasztása tekintetében 
alkalmazandó kritériumokat, valamint a kinevezésükre és felmenté
sükre vonatkozó módozatokat; 

d) a párt belső döntéshozatali eljárásai, különös tekintettel a szavazási 
eljárásokra és a határozatképességgel kapcsolatos követelményekre; 

e) az átláthatóság szempontjának érvényesítése, így különösen a köny
velés és elszámolások, az adományok, valamint a magánélet és a 
személyes adatok védelme vonatkozásában; és 

f) a párt alapszabályának módosítására vonatkozó belső eljárás. 

(3) A székhely szerinti tagállam további követelményeket írhat elő az 
alapszabályra vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy ezen további köve
telmények e rendelettel nem összeegyeztethetetlenek. 

5. cikk 

Az európai politikai alapítvány irányítása 

(1) Az európai politikai alapítvány alapszabálya meg kell, hogy 
feleljen a székhelye szerinti tagállamban alkalmazandó jogszabályoknak, 
és annak tartalmaznia kell legalább a következőkre kiterjedő rendelke
zéseket: 

a) az alapítvány neve és logója, amelynek világosan megkülönböztet
hetőnek kell lennie bármely létező európai politikai párt és európai 
politikai alapítvány nevétől és logójától; 

b) az alapítvány székhelyének címe; 

c) az alapítvány törekvéseinek és céljainak ismertetése, amelyeknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 2. cikk 4. pontjában felsorolt 
feladatokkal; 

d) a 3. cikk (2) bekezdése f) pontjának megfelelően nyilatkozat arról, 
hogy az alapítvány nem törekszik haszonszerzésre; 

e) annak az európai politikai pártnak a neve, amelyhez a politikai 
alapítvány kapcsolódik, valamint a köztük fennálló formális 
kapcsolat ismertetése; 

f) az alapítvány testületeit felsoroló lista, megjelölve minden testület 
esetében annak hatáskörét, feladatait és összetételét, valamint az e 
testületek tagjainak és vezetőinek kinevezésére és felmentésére 
vonatkozó részletes szabályokat; 

g) az alapítvány igazgatási és pénzügyi szervezete és eljárásai, részle
tesen ismertetve különösen az igazgatási, a pénzügyi és a jogi képvi
seleti hatáskörökkel felruházott testületeket és hivatalokat, valamint 
az éves elszámolások elkészítésére, jóváhagyására és ellenőrzésére 
vonatkozó szabályokat; 

h) az alapítvány alapszabályának módosítására vonatkozó belső eljárás; 
és 

▼B
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i) az alapítvány – mint európai politikai alapítvány – önkéntes felosz
lása esetén követendő belső eljárás. 

(2) A székhely szerinti tagállam további követelményeket írhat elő az 
alapszabályra vonatkozóan, feltéve, hogy ezen további követelmények e 
rendelettel nem összeegyeztethetetlenek. 

6. cikk 

Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal 
foglalkozó hatóság 

(1) Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok e 
rendelet szerinti bejegyzése, ellenőrzése és szankcionálása céljából 
létrejön egy, az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítvá
nyokkal foglalkozó hatóság (a továbbiakban: a Hatóság). 

(2) A Hatóság jogi személy. A Hatóság független, és feladatait e 
rendelettel teljes összhangban látja el. 

A Hatóság dönt az európai politikai pártok és európai politikai alapít
ványok bejegyzéséről és nyilvántartásból való törléséről az e rendeletben 
előírt eljárásoknak és feltételeknek megfelelően. A Hatóság ezen 
túlmenően rendszeresen ellenőrzi, hogy a bejegyzett európai politikai 
pártok és európai politikai alapítványok folyamatosan megfelelnek-e a 
3. cikkben a bejegyzésre vonatkozóan előírt feltételeknek, illetve a 
4. cikk (1) bekezdésének a), b) és d)–f) pontjában és az 5. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) és g) pontjában az irányítás tekintetében előírt 
rendelkezéseknek. 

A Hatóság a határozataiban maradéktalanul figyelembe veszi az egye
sülés szabadságához való alapvető jogot és annak szükségességét, hogy 
Európában a politikai pártok pluralizmusa biztosított legyen. 

A Hatóságot az igazgatója képviseli, aki a Hatóság nevében hozza meg 
a Hatóság valamennyi határozatát. 

(3) A Hatóság igazgatóját az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság (a továbbiakban együttesen: kinevezésre jogosult hatóság) 
nyílt pályázati felhívást követően az e három intézmény főtitkáraiból 
álló kiválasztási bizottság által előterjesztett javaslatok alapján, közös 
megegyezéssel nevezi ki ötéves, nem megújítható időszakra. 

A Hatóság igazgatóját személyes és szakmai kvalitásai alapján 
választják ki. A Hatóság igazgatója nem lehet az Európai Parlament 
képviselője, nem rendelkezhet választáson nyert mandátummal, és 
nem lehet valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapít
vány jelenlegi vagy volt alkalmazottja. A kiválasztott igazgató tekinte
tében nem állhat fenn összeférhetetlenség az igazgatóként végzett 
feladatai és bármely más, különösen az e rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazásával kapcsolatban végzett hivatali feladatai között. 

Amennyiben az igazgatói tisztség lemondás, nyugdíjba vonulás, 
felmentés vagy elhalálozás miatt megüresedik, úgy betöltéséről ugyan
ezen eljárás szerint kell gondoskodni. 

A megbízatás lejárta vagy önkéntes lemondása esetén a távozó igazgató 
az új igazgató hivatalba lépéséig ellátja feladatait. 

▼B
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Ha a Hatóság igazgatója már nem felel meg a feladatai ellátása tekin
tetében előírt feltételeknek, akkor az első albekezdésben említett három 
intézmény közül legalább kettő közös megegyezésével és az első albe
kezdésben említett kiválasztási bizottság által – saját kezdeményezésére 
vagy a fent nevezett három intézmény egyikének felkérésére – készített 
jelentés alapján felmenthető tisztségéből. 

A Hatóság igazgatója hivatali feladatainak ellátása során függetlenséget 
élvez. A Hatóság nevében fellépő igazgató egyetlen intézménytől, 
kormánytól, bármely egyéb testülettől, hivataltól vagy ügynökségtől 
sem kérhet vagy fogadhat el utasításokat. A Hatóság igazgatójának 
tartózkodnia kell a feladatai jellegével összeegyeztethetetlen minden 
cselekménytől. 

Az igazgató tekintetében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közösen gyakorolja a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi 
rendeletben ( 1 ) meghatározott, az Unió tisztviselőinek személyzeti 
szabályzata (valamint az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkal
mazási feltételek) által a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott hatás
köröket. A három intézmény az igazgató kinevezésére és felmentésére 
vonatkozó határozatok sérelme nélkül megállapodhat egymással abban, 
hogy a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott többi hatáskör gyakor
lását részben vagy teljesen a három intézmény egyikére bízza. 

A kinevezésre jogosult hatóság az igazgatót más feladatok ellátásával is 
megbízhatja azzal a feltétellel, hogy azok nem összeegyeztethetetlenek a 
Hatóság igazgatói tisztségéből fakadó munkaterhével, semmiképpen 
nem vezetnek összeférhetetlenséghez, és nem veszélyeztetik az igazgató 
teljes függetlenségét. 

(4) A Hatóság fizikai elhelyezésére az Európai Parlamentben kerül 
sor, és az Európai Parlament gondoskodik a Hatóság szükséges hivatali 
helyiségekkel és az igazgatást támogató létesítményekkel való ellátásá
ról. 

(5) A Hatóság igazgatójának munkáját az Unió egy vagy több intéz
ményének személyi állományába tartozó alkalmazottak segítik. Amikor 
ezen alkalmazottak a Hatóság számára végzik munkájukat, kizárólag a 
Hatóság igazgatójának irányítása alatt járnak el. 

Az alkalmazottak kiválasztása nem vezethet összeférhetetlenséghez a 
Hatóságnál végzett feladataik és bármely más hivatali feladatuk között, 
és ezen alkalmazottaknak tartózkodniuk kell a feladataik jellegével 
összeegyeztethetetlen minden cselekménytől. 

(6) A Hatóság a feladatai ellátásához szükséges bármely igazgatási 
intézkedésről megállapodásokat köt az Európai Parlamenttel és szükség 
esetén más intézményekkel, így különösen a (4), (5) és (8) bekezdés 
szerint biztosított alkalmazottakra, szolgáltatásokra és támogatásra 
vonatkozó megállapodásokat. 

(7) A Hatóság kiadásaira vonatkozó előirányzatokat az Európai Unió 
általános költségvetésének az Európai Parlamentre vonatkozó szakaszá
ban, külön jogcím alatt kell szerepeltetni. Az előirányzatoknak elégsége
seknek kell lenniük ahhoz, hogy biztosítsák a Hatóság teljes és 

▼B 

( 1 ) A Tanács 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az 
Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkal
mazottainak alkalmazási feltételeiről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).
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független működését. A Hatóság előzetes költségvetési tervezetét a 
Hatóság igazgatójának az Európai Parlament elé kell terjesztenie, és e 
tervezetet nyilvánosságra kell hozni. Ezen előirányzatok tekintetében az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatkörét az Európai Parlament a 
Hatóság igazgatójára ruházza. 

(8) Az 1. sz. tanácsi rendelet ( 1 ) a Hatóságra alkalmazandó. 

A Hatóság és a nyilvántartás működéséhez szükséges fordítási szolgál
tatásokat az Európai Unió Intézményeinek Fordítóközpontja nyújtja. 

(9) A Hatóság és az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tiszt
viselője megosztja egymással mindazokat az információkat, amelyek e 
rendelet alapján saját feladataik ellátásához szükségesek. 

(10) Az igazgató évente jelentést terjeszt az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság elé a Hatóság tevékenységéről. 

(11) Az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 263. cikkével össz
hangban megvizsgálja a Hatóság határozatainak jogszerűségét, és az 
EUMSZ 268. és 340. cikkével összhangban hatáskörrel rendelkezik a 
Hatóság által esetlegesen okozott károk miatti kártérítési vitákban. Ha a 
Hatóság elmulasztja az e rendelet által előírt valamely határozat 
meghozatalát, akkor az EUMSZ 265. cikkével összhangban mulasztás 
megállapítása iránti kereset indítható vele szemben az Európai Unió 
Bírósága előtt. 

7. cikk 

Az európai politikai pártok és alapítványok nyilvántartása 

(1) A Hatóság nyilvántartást hoz létre és vezet az európai politikai 
pártokról és az európai politikai alapítványokról. A nyilvántartásba vett 
információkat a 32. cikkben foglaltakkal összhangban online hozzáfér
hetővé kell tenni. 

(2) A nyilvántartás megfelelő működésének biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 36. cikknek megfelelően és e 
rendelet irányadó rendelkezéseinek hatályán belül felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak tekintetében: 

a) a Hatóság által nyilvántartott azon adatok és bizonylatok, amelyek 
tekintetében a nyilvántartás illetékes adattárnak minősül, és amelyek 
között szerepelnie kell az európai politikai pártok vagy európai poli
tikai alapítványok alapszabályainak, a 8. cikk (2) bekezdésével össz
hangban a bejegyzésre irányuló kérelmek részeként benyújtott 
bármely egyéb dokumentumnak, a székhely szerinti tagállamtól szár
mazó, a 15. cikk (2) bekezdésében említett bármely egyéb dokumen
tumnak, valamint az igazgatási, pénzügyi és jogi képviseleti hatás
körrel felruházott, a 4. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és az 
5. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett testületek tagjaiként 
vagy tisztségviselőiként tevékenykedő személyekre vonatkozó infor
mációknak; 

▼B 

( 1 ) A Tanács 1. rendelete (1958. április 15.) az Európai Gazdasági Közösség által 
használt nyelvek meghatározásáról (HL 17., 1958.10.6., 385/58. o.).
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b) az e bekezdés a) pontjában említett, a nyilvántartás részét képező 
azon anyagok, amelyek jogszerűségét a Hatóság által az e rendelet 
szerint fennálló hatásköre értelmében létrehozott nyilvántartás 
igazolja. A Hatóság nem illetékes annak ellenőrzése tekintetében, 
hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapít
vány teljesíti-e a székhely szerinti tagállam által a 4. és 5. cikk, 
valamint a 14. cikk (2) bekezdése alapján az adott párt vagy alapít
vány számára előírt, és az e rendeletben foglalt kötelezettségeken és 
követelményeken túlmenő további kötelezettségeket és követelmé
nyeket. 

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokban részletesen meghatá
rozza a nyilvántartás során alkalmazandó nyilvántartási számok rend
szerét és azokat a szabványosított formátumú nyilvántartási kivonatokat, 
amelyeket a nyilvántartásból kérésre harmadik felek rendelkezésére kell 
bocsátani, kitérve többek között a levelek és a dokumentumok tartal
mára is. E kivonatok az igazgatási, pénzügyi és jogi képviseleti hatás
körrel felruházott, a 4. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és az 5. cikk 
(1) bekezdésének g) pontjában említett testületek tagjaiként vagy tiszt
ségviselőiként eljáró személyek azonosításán kívül más személyes 
adatokat nem tartalmazhatnak. E végrehajtási jogi aktusokat a 
37. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. 

8. cikk 

Bejegyzés iránti kérelem 

(1) A bejegyzésre irányuló kérelmet a Hatósághoz kell benyújtani. 
Európai politikai alapítvány bejegyzésére irányuló kérelem kizárólag 
azon az európai politikai párton keresztül nyújtható be, amelyhez a 
kérelmező formálisan kapcsolódik. 

(2) A kérelemhez a következőket kell csatolni: 

a) azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező 
megfelel a 3. cikkben foglalt feltételeknek, többek között egy szab
ványosított formában tett hivatalos nyilatkozatot a mellékletben előírt 
formában; 

b) a párt vagy alapítvány alapszabályát, amely tartalmazza a 4. és 
5. cikkben előírt rendelkezéseket, közöttük a vonatkozó melléklete
ket, valamint – adott esetben – a székhely szerinti tagállamtól szár
mazó, a 15. cikk (2) bekezdésében említett nyilatkozatot. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 36. cikkel össz
hangban és az e rendeletben foglalt irányadó rendelkezések hatályán 
belül felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdeké
ben, hogy: 

a) meghatározzon a (2) bekezdéssel kapcsolatos bármely kiegészítő 
tájékoztatást vagy bizonylatot, amely szükséges ahhoz, hogy a 
Hatóság maradéktalanul elláthassa a nyilvántartás működtetésével 
összefüggésben e rendelet által rá ruházott feladatait; 

b) módosítsa a mellékletben szereplő szabványosított formában tett 
hivatalos nyilatkozatot azon konkrét adatok tekintetében, amelyeket 
a kérelmezőnek szükség esetén fel kell tüntetnie annak biztosítása 
érdekében, hogy elégséges információ álljon rendelkezésre az aláíró
val, annak meghatalmazásával, valamint azon európai politikai 
párttal vagy európai politikai alapítvánnyal kapcsolatosan, amelynek 
képviseletére a nyilatkozattétel céljára meghatalmazást kapott. 
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(4) A kérelem részeként a Hatósághoz benyújtott dokumentumokat a 
32. cikkben említett honlapon azonnal közzé kell tenni. 

9. cikk 

A kérelem elbírálása és a Hatóság határozata 

(1) A Hatóság megvizsgálja a kérelmet annak megállapítása érdeké
ben, hogy a kérelmező teljesíti-e a 3. cikkben a bejegyzés tekintetében 
előírt feltételeket, és hogy az alapszabály tartalmazza-e a 4. és 5. cikkben 
előírt rendelkezéseket. 

(2) A Hatóság a kérelmezőt bejegyző határozatot hoz, kivéve, ha 
megállapítja, hogy a kérelmező nem teljesíti a 3. cikkben a bejegyzés 
tekintetében előírt feltételeket, vagy hogy az alapszabály nem tartal
mazza a 4. és 5. cikkben előírt rendelkezéseket. 

A Hatóság a bejegyzés iránti kérelem kézhezvételét követő egy hónapon 
belül, illetve – amennyiben a 15. cikk (4) bekezdésében előírt eljárások 
alkalmazandók – a bejegyzés iránti kérelem kézhezvételét követő négy 
hónapon belül közzéteszi a kérelmező bejegyzésére vonatkozó határoza
tát. 

Hiányos kérelem esetén a Hatóság felhívja a kérelmezőt, hogy haladék
talanul nyújtsa be a szükséges további információkat. A második albe
kezdésben előírt határidő számítása csak attól a naptól kezdődik, 
amelyen a Hatóság a hiánytalan kérelmet kézhez veszi. 

(3) A 8. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett szabványosított 
formában tett hivatalos nyilatkozatot a Hatóságnak elégségesnek kell 
tekintenie annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelel-e az 
adott esettől függően a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában vagy a 
3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételeknek. 

(4) A Hatóságnak a kérelmezőt bejegyző határozatát, az érintett párt 
vagy alapítvány alapszabályával együtt közzé kell tenni az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában. A Hatóságnak a bejegyzést megtagadó hatá
rozatát a kérelem elutasításának részletes indokolásával együtt közzé 
kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

(5) A 8. cikk (2) bekezdésnek megfelelően a bejegyzési kérelem 
részeként benyújtott dokumentumok vagy alapszabály bármely módosí
tásáról értesíteni kell a Hatóságot, amely az adott esettől függően a 
15. cikk (2) és (4) bekezdésében előírt eljárásokkal összhangban frissíti 
a nyilvántartást. 

(6) Az európai politikai párt tagpártjainak a 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően a párt alapszabályához csatolt listájának naprakésszé tett 
változatát évente el kell küldeni a Hatóságnak. Minden olyan változás
ról, amelynek következtében egy európai politikai párt esetleg már nem 
felel meg a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt feltételnek, a 
változás bekövetkeztétől számított négy héten belül értesíteni kell a 
Hatóságot. 
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10. cikk 

A bejegyzésre vonatkozó feltételek és követelmények betartásának 
ellenőrzése 

(1) A Hatóság a (3) bekezdésben előírt eljárás sérelme nélkül rend
szeresen ellenőrzi, hogy a bejegyzett európai politikai pártok és az 
európai politikai alapítványok továbbra is megfelelnek-e a 3. cikkben 
a bejegyzésre vonatkozóan meghatározott feltételeknek, illetve a 4. cikk 
(1) bekezdésének a), b) és d)–f) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdé
sének a)–e) és g) pontjában az irányítás tekintetében előírt rendelkezé
seknek. 

(2) Amennyiben a Hatóság megállapítja, hogy az (1) bekezdésben 
említett, bejegyzésre vonatkozó feltételek vagy irányításra vonatkozó 
rendelkezések bármelyike – kivéve a 3. cikk (1) bekezdésének c) pont
jában és a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett feltételeket – a 
továbbiakban már nem teljesül, úgy erről értesíti az érintett európai 
politikai pártot vagy alapítványt. 

(3) ►M1 Az Európai Parlament – saját kezdeményezésére vagy 
polgárok egy csoportjának indokolással ellátott kérelme nyomán, 
amelyet eljárási szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 
nyújtottak be –, a Tanács vagy a Bizottság kérelmet nyújthat be a 
Hatósághoz annak ellenőrzése iránt, hogy egy adott európai politikai 
párt vagy európai politikai alapítvány megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdé
sének c) pontjában és a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában megálla
pított feltételeknek. Ilyen esetekben, valamint a 16. cikk (3) bekezdé
sének a) pontjában említett esetekben a Hatóság felkéri a 11. cikk által 
létrehozott, független kiemelkedő személyekből álló bizottságot, hogy 
nyilvánítson véleményt az adott ügyben. A bizottságnak két hónapon 
belül véleményt kell nyilvánítania. ◄ 

Abban az esetben, ha a Hatóság olyan tényekről szerez tudomást, 
amelyek alapján kétségek merülhetnek fel afelől, hogy valamely konkrét 
európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány megfelel-e a 
3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 3. cikk (2) bekezdésének 
c) pontjában említett feltételeknek, a Hatóság erről tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot annak lehetővé tétele 
céljából, hogy bármelyikük előterjeszthesse az ellenőrzésre vonatkozóan 
az első albekezdésben említett kérelmet. Az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság az első albekezdésben foglaltak sérelme nélkül, 
a fent nevezett tájékoztatás kézhezvételétől számított két hónapon belül 
jelzi szándékát. 

Az első és a második albekezdésben foglalt eljárások az európai parla
menti választásokat megelőző két hónap folyamán nem kezdeményez
hetők. 

A Hatóság a bizottság véleményét figyelembe véve határoz a szóban 
forgó európai politikai pártnak vagy európai politikai alapítványnak a 
nyilvántartásból való törléséről. A Hatóság határozatát megfelelően 
indokolni kell. 

A Hatóság a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában vagy a 3. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek való megfelelés hiányára 
hivatkozva csak akkor hozhat a nyilvántartásból való törlésre vonatkozó 
határozatot, ha a nevezett feltételek megsértése nyilvánvaló és súlyos. E 
határozatot a (4) bekezdésben foglalt eljárás keretében kell meghozni. 
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(4) A Hatóság azon határozatáról, hogy egy európai politikai pártot 
vagy európai politikai alapítványt a 3. cikk (1) bekezdésének c) pont
jában vagy a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában előírt feltételek 
tiszteletben tartásának nyilvánvaló és súlyos megsértése miatt töröl a 
nyilvántartásból, értesíteni kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 
A határozat csak akkor lép hatályba, ha a határozatról szóló értesítésnek 
az Európai Parlament és a Tanács számára történő megküldésétől számí
tott három hónapon belül nem érkezik kifogás az Európai Parlament és 
a Tanács részéről, illetve ha ezen időtartam leteltét megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács tájékoztatta a Hatóságot arról, hogy 
nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament és a Tanács kifogása 
esetén az európai politikai párt vagy alapítvány továbbra is bejegyezve 
marad. 

Az Európai Parlament és a Tanács a határozat ellen csak olyan okokból 
emelhet kifogást, amelyek a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 
3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett, a bejegyzésre vonatkozó 
feltételek teljesülésének értékelésével függnek össze. 

Az érintett európai politikai pártot vagy európai politikai alapítványt 
tájékoztatni kell arról, hogy a Hatóság által hozott, a nyilvántartásból 
való törlésre vonatkozó határozat ellen kifogást emeltek. 

Az Európai Parlament és a Tanács a Szerződésekkel összhangban 
meghatározott saját döntéshozatali szabályaiknak megfelelően foglalnak 
állást. Minden kifogást megfelelően indokolni kell, és nyilvánosságra 
kell hozni. 

(5) Amennyiben a Hatóság arra vonatkozó határozata ellen, hogy egy 
európai politikai pártot vagy egy európai politikai alapítványt töröl a 
nyilvántartásból, nem emeltek kifogást a (4) bekezdésben említett eljárás 
szerint, úgy e határozatot a nyilvántartásból való törlés részletes indo
kolásával együtt közzé kell tenni az Európai Unó Hivatalos Lapjában, 
és a határozat három hónappal e közzététel napját követően lép 
hatályba. 

(6) Az európai politikai alapítványt automatikusan megfosztják e 
jogállásától, amennyiben az európai politikai pártot, amelyhez kapcso
lódik, törlik a nyilvántartásból. 

11. cikk 

A független kiemelkedő személyek bizottsága 

(1) Létrejön a független kiemelkedő személyek bizottsága. A 
bizottság hat tagból áll, akik közül kettőt az Európai Parlament, kettőt 
a Tanács és kettőt a Bizottság jelöl ki. A bizottság tagjait személyes és 
szakmai kvalitásaik alapján választják ki. E személyek nem lehetnek 
európai parlamenti képviselők, a Tanács vagy a Bizottság tagjai, válasz
tásokon nyert mandátummal felruházott képviselők, az Európai Unió 
tisztviselői vagy egyéb alkalmazottai, sem pedig európai politikai 
pártok, illetve európai politikai alapítványok jelenlegi vagy korábbi 
alkalmazottai. 

A bizottság tagjai feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek. 
Egyetlen intézménytől, kormánytól, egyéb szervtől, hivataltól vagy 
ügynökségtől sem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasításokat, és tartóz
kodnak minden, feladataik jellegével összeegyeztethetetlen cselekedet
től. 
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A bizottság tagságát legkésőbb minden európai parlamenti választás 
utáni első európai parlamenti ülés végét követő hat hónapon belül 
meg kell újítani. A tagok megbízatása nem megújítható. 

(2) A bizottság maga fogadja el saját eljárási szabályzatát. A 
bizottság elnökét a tagok e szabályzat alapján választják meg maguk 
közül. A bizottság titkárságát és finanszírozását az Európai Parlament 
biztosítja. A titkárság a bizottság kizárólagos irányítása alatt jár el. 

(3) A bizottság a Hatóság kérésére véleményt nyilvánít a 3. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában és a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
említett uniós alapértékek európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány általi bármely esetleges nyilvánvaló és súlyos megsértéséről. 
A bizottság e célból kérheti bármilyen releváns dokumentum vagy bizo
nyíték átadását a Hatóságtól, az Európai Parlamenttől, az érintett európai 
politikai párttól vagy európai politikai alapítványtól, egyéb politikai 
pártoktól, politikai alapítványoktól vagy más érdekeltektől, valamint 
kérheti ezek képviselőinek meghallgatását. 

A bizottság véleményeiben teljes mértékben figyelembe veszi az egye
sülés szabadságához való alapvető jogot és annak szükségességét, hogy 
Európában a politikai pártok pluralizmusa biztosított legyen. 

A bizottság által megfogalmazott véleményeket haladéktalanul nyilvá
nosan hozzáférhetővé kell tenni. 

III. FEJEZET 

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOK ÉS AZ EURÓPAI POLITIKAI 
ALAPÍTVÁNYOK JOGÁLLÁSA 

12. cikk 

Jogi személyiség 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok európai 
jogi személyiséggel rendelkeznek. 

13. cikk 

Jog általi elismerés és jogképesség 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogilag 
elismertek és jogképesek az összes tagállamban. 

14. cikk 

Alkalmazandó jog 

(1) Az európai politikai pártokra és az európai politikai alapítvá
nyokra e rendelet rendelkezései alkalmazandók. 

(2) Az e rendelet által nem szabályozott kérdések tekintetében vagy a 
rendelet által csak részben szabályozott kérdések esetében e kérdések 
azon aspektusai tekintetében, amelyekre e rendelet nem terjed ki, az 
európai politikai pártokra és az európai politikai alapítványokra a szék
helyük szerinti tagállam nemzeti jogának megfelelő rendelkezései alkal
mazandók. 
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Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok más 
tagállamokban kifejtett tevékenységeire az illető tagállamok vonatkozó 
nemzeti jogszabályai alkalmazandók. 

(3) Az e rendelet, illetve a (2) bekezdés szerint alkalmazandó rendel
kezések által nem szabályozott kérdések tekintetében vagy az ezek által 
csak részben szabályozott kérdések esetében e kérdések azon aspektusai 
tekintetében, amelyekre ezek nem terjednek ki, az európai politikai 
pártokra és az európai politikai alapítványokra a párt vagy alapítvány 
alapszabályának rendelkezései alkalmazandók. 

15. cikk 

Az európai jogi személyiség megszerzése 

(1) Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány a 
Hatóságnak a bejegyzésükről szóló, 9. cikk szerinti határozatának az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele napján szerez 
európai jogi személyiséget. 

(2) Amennyiben valamely tagállam, amelyben az európai politikai 
pártként vagy európai politikai alapítványként való bejegyzését kérel
mező párt vagy alapítvány székhellyel rendelkezik, előírja azt, akkor a 
8. cikk szerint benyújtott kérelemhez csatolni kell az adott tagállam 
nyilatkozatát, amely igazolja, hogy a kérelmező eleget tett a kérelme
zéshez szükséges valamennyi alkalmazandó nemzeti követelménynek, és 
hogy alapszabálya megfelel a 14. cikk (2) bekezdésének első albekez
désében említett alkalmazandó jognak. 

(3) Abban az esetben, ha a kérelmező valamely tagállam joga szerint 
jogi személyiséggel rendelkezik, ennek a tagállamnak az európai jogi 
személyiség megszerzését úgy kell tekintenie, hogy a nemzeti jogi 
személy jogutódnak minősülő európai jogi személlyé alakul át. Az 
utóbbi teljes mértékben megőrzi a jogelődnek minősülő nemzeti jogi 
személy már meglévő jogait és kötelezettségeit, a nemzeti jogi személy 
pedig megszűnik. Az érintett tagállam nem alkalmazhat túlságosan 
korlátozó jellegű feltételeket az ilyen átalakulással összefüggésben. A 
kérelmező mindaddig megőrzi székhelyét az adott tagállamban, amíg 
közzé nem teszik a határozatot a 9. cikkel összhangban. 

(4) Amennyiben az a tagállam, amelyben a kérelmező székhellyel 
bír, ezt előírja, a Hatóság csak a tagállammal folytatott konzultációt 
követően határozza meg az (1) bekezdésben említett közzététel időpont
ját. 

16. cikk 

Az európai jogi személyiség megszűnése 

(1) Az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a Ható
ságnak a nyilvántartásból való törlésről szóló, az Európai Unió Hiva
talos Lapjában közzétett határozata hatálybalépésének időpontjában 
elveszíti európai jogi személyiségét. Ha az érintett európai politikai 
párt vagy európai politikai alapítvány nem kérelmez rövidebb határidőt, 
a határozat e közzétételt követően három hónappal lép hatályba. 

(2) Az európai politikai pártot vagy az európai politikai alapítványt a 
Hatóság határozatával az alábbi esetekben törölni kell a nyilvántartásból: 

▼B
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a) a 10. cikk (2)–(5) bekezdése szerint elfogadott határozat következ
ményeként; 

b) a 10. cikk (6) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén; 

c) az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány 
kérésére; vagy 

d) az e cikk (3) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett 
esetekben. 

(3) Ha valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapít
vány súlyosan megszegte a 14. cikk (2) bekezdésének első albekezdése 
értelmében alkalmazandó nemzeti jog szerinti kötelezettségeket, a szék
hely szerinti tagállam a nyilvántartásból való törlésre irányuló, 
megfelelő indokolással ellátott kérelemmel fordulhat a Hatósághoz, 
amelyben pontosan és kimerítően fel kell sorolnia a jogellenes cselek
ményeket és az egyes, be nem tartott nemzeti előírásokat. Ilyen esetben 
a Hatóság: 

a) a kizárólag vagy túlnyomó részben az EUSZ 2. cikkében kinyilvá
nított uniós alapértékek tiszteletben tartásával kapcsolatos ügyek 
esetében a 10. cikk (3) bekezdésével összhangban ellenőrzési eljárást 
kezdeményez. A 10. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szintén alkalma
zandó; 

b) bármely más ügy esetében, és amennyiben a tagállam indokolással 
ellátott kérelme megerősíti, hogy minden nemzeti jogorvoslati lehető
séget kimerítettek, úgy határoz, hogy az érintett európai politikai 
pártot és európai politikai alapítványt törli a nyilvántartásból. 

Ha valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány 
súlyosan megszegte a 14. cikk (2) bekezdésének második albekezdése 
értelmében alkalmazandó nemzeti jog szerinti kötelezettségeket, és 
amennyiben az ügy kizárólag vagy túlnyomó részben az EUSZ 
2. cikkében kinyilvánított uniós alapértékek tiszteletben tartásával 
kapcsolatos, az érintett tagállam e bekezdés első albekezdésével össz
hangban kérelemmel fordulhat a Hatósághoz. A Hatóság e bekezdés 
első albekezdésének a) pontja szerint jár el. 

A Hatóság valamennyi esetben indokolatlan késedelem nélkül jár el. A 
Hatóság tájékoztatja az érintett tagállamot és az érintett európai politikai 
pártot vagy európai politikai alapítványt a nyilvántartásból való törlésre 
irányuló indokolással ellátott kérelmet követően tett lépésekről. 

(4) A Hatóság meghatározza az (1) bekezdésben említett közzététel 
időpontját, miután konzultált azzal a tagállammal, amelyben az európai 
politikai párt vagy európai politikai alapítvány székhelye található. 

(5) Ha az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapít
vány a székhelye szerinti tagállam joga alapján jogi személyiséget 
szerez, ezt a tagállamnak úgy kell tekintenie, hogy az európai jogi 
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személyiség olyan nemzeti jogi személlyé alakul, amely teljes 
mértékben megőrzi a jogelődnek minősülő európai jogalany már 
meglévő jogait és kötelezettségeit. A szóban forgó tagállam nem alkal
mazhat túlságosan korlátozó jellegű feltételeket az ilyen átalakulással 
összefüggésben. 

(6) Ha az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány nem 
szerez jogi személyiséget a székhelye szerinti tagállam joga alapján, 
akkor az európai politikai pártot vagy az európai politikai alapítványt 
e tagállam alkalmazandó jogával összhangban fel kell számolni. Az 
érintett tagállam előírhatja, hogy a felszámolást előzze meg a nemzeti 
jogi személyiségnek az érintett pár vagy alapítvány általi megszerzése, 
az (5) bekezdéssel összhangban. 

(7) Az érintett tagállamnak az (5) és (6) bekezdésben említett vala
mennyi helyzetben biztosítania kell a 3. cikkben említett, nonprofit 
jellegre vonatkozó feltétel teljes tiszteletben tartását. A Hatóság, vala
mint az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője – külö
nösen az Európai Unió általános költségvetéséből kapott források és a 
27. cikkel összhangban kiszabott pénzügyi szankciók behajtásának 
biztosítása érdekében – megállapodhat az érintett tagállammal az 
európai jogi személyiség megszüntetésének módozatairól. 

IV. FEJEZET 

FINANSZÍROZÁSI RENDELKEZÉSEK 

17. cikk 

A finanszírozás feltételei 

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek és eljárások alapján 
bejegyzett európai politikai párt, amely legalább egy tagja által képvi
selteti magát az Európai Parlamentben, és amelyre a költségvetési ren
delet 106. cikkének (1) bekezdésében említett kizárást okozó helyzetek 
egyike sem vonatkozik, az Európai Unió általános költségvetéséből 
nyújtott finanszírozásért folyamodhat az Európai Parlament engedélye
zésre jogosult tisztviselője által közzétett hozzájárulási felhívásban 
foglalt feltételeknek megfelelően. 

(2) Az az európai politikai alapítvány, amely az (1) bekezdés szerint 
finanszírozás iránti kérelem benyújtására jogosult európai politikai 
párthoz kapcsolódik, amelyet az e rendeletben meghatározott feltételek 
és eljárások alapján bejegyeztek, és amelyre a költségvetési rendelet 
106. cikkének (1) bekezdésében említett kizárást okozó helyzetek 
egyike sem vonatkozik, az Európai Unió általános költségvetéséből 
nyújtott finanszírozásért folyamodhat az Európai Parlament engedélye
zésre jogosult tisztviselője által közzétett pályázati felhívásban foglalt 
feltételeknek megfelelően. 

(3) Az Európai Unió költségvetéséből nyújtott finanszírozásra való 
jogosultságnak az e cikk (1) bekezdése és a 3. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja szerinti meghatározása, valamint a 19. cikk (1) bekezdésének 
alkalmazása céljából egy európai parlamenti képviselő csak egy európai 
politikai párt tagjának tekinthető, amely adott esetben az a párt, 
amelyhez a képviselő nemzeti vagy regionális politikai pártja a finan
szírozási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napján 
kapcsolódik. 
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(4) Az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás vagy támogatás európai politikai párt esetében nem halad
hatja meg a párt költségvetésében feltüntetett éves visszatéríthető 
kiadások 90 %-át, európai politikai alapítvány esetében pedig az alapít
vány elszámolható felmerült költségeinek 95 %-át. Az odaítélt uniós 
hozzájárulások fel nem használt részét az európai politikai pártok az 
odaítélést követő pénzügyi évben felhasználhatják visszatéríthető 
kiadások fedezésére. Az e pénzügyi évet követően fel nem használt 
összegeket a költségvetési rendeletnek megfelelően vissza kell fizettetni. 

▼B 
(5) A pénzügyi hozzájárulás formájában visszatéríthető kiadások a 
21. és 22. cikkben rögzített keretek között az igazgatási kiadásokat, 
valamint a technikai segítségnyújtással, értekezletekkel, kutatással, hatá
rokon átnyúló rendezvényekkel, tanulmányokkal, tájékoztatással és kiad
ványokkal kapcsolatos kiadásokat és a kampányokhoz kötődő kiadá
sokat foglalják magukban. 

18. cikk 

Finanszírozás iránti kérelem 

(1) Ahhoz, hogy az Európai Unió általános költségvetéséből finan
szírozásban részesüljön, az e rendelet 17. cikke (1) vagy (2) bekezdé
sében foglalt feltételeknek megfelelő európai politikai pártnak vagy 
európai politikai alapítványnak a hozzájárulási vagy pályázati felhívás 
közzétételét követően kérelmet kell benyújtania az Európai Parlament
hez. 

(2) A kérelem benyújtásakor az európai politikai pártnak és az 
európai politikai alapítványnak meg kell felelnie a 23. cikkben felsorolt 
kötelezettségeknek, és a kérelme benyújtásának napjától a pénzügyi év 
végéig vagy a hozzájárulás vagy támogatás tárgyát képező intézkedés 
végéig szerepelnie kell a nyilvántartásban, valamint nem sújthatja a 
27. cikk (1) bekezdésében, illetve (2) bekezdése a) pontjának v. és vi. 
alpontjában foglalt szankciók egyike sem. 

▼M1 
(2a) Az európai politikai pártnak kérelmében bizonyítékot kell 
benyújtania arra vonatkozóan, hogy uniós tagpártjai rendszerint a 
kérelem benyújtásának végső határidejét megelőző 12 hónap során 
honlapjukon teljeskörűen, világosan, láthatóan és felhasználóbarát 
módon folyamatosan közzétették az európai politikai párt politikai prog
ramját és logóját. 

▼B 
(3) Az európai politikai alapítvány kérelmének tartalmaznia kell az 
alapítvány éves munkaprogramját vagy cselekvési tervét. 

(4) Az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője a 
hozzájárulási vagy pályázati felhívás lezárását követően három hónapon 
belül határozatot hoz, és a költségvetési rendeletnek megfelelően enge
délyezi és kezeli a megfelelő előirányzatokat. 

(5) Európai politikai alapítvány az Európai Unió általános költségve
téséből nyújtott finanszírozás iránti kérelmét kizárólag azon az európai 
politikai párton keresztül nyújthatja be, amelyhez kapcsolódik. 

▼M1

F4_Rendelet az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról

- 259 - 



 

02014R1141 — HU — 04.05.2018 — 001.001 — 19 

19. cikk 

Odaítélési kritériumok és a finanszírozás elosztása 

▼M1 
(1) A 18. cikknek megfelelően hozzájárulásban vagy támogatásban 
részesült európai politikai pártok és európai politikai alapítványok 
számára rendelkezésre álló vonatkozó előirányzatokat évente, a követ
kező elosztási kulcs alapján kell elosztani: 

— 10 %-ot egyenlő részekben osztanak el a kedvezményezett európai 
politikai pártok között, 

— 90 %-ot annak arányában osztanak el a kedvezményezett európai 
politikai pártok között, hogy megválasztott képviselőik az európai 
parlamenti képviselők között milyen arányt képviselnek. 

Ugyanezt az elosztási kulcsot kell alkalmazni a finanszírozás európai 
politikai alapítványok számára történő odaítélése során, európai politikai 
pártokkal való kapcsolatuk alapján. 

▼B 
(2) Az (1) bekezdésben említett elosztás azon választott európai 
parlamenti képviselők számán alapul, akik a finanszírozás iránti 
kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napján a 
kérelmet benyújtó európai politikai párt tagjai, figyelemmel a 17. cikk 
(3) bekezdésére is. 

E napot követően a szám esetleges változásai nem érintik a finanszí
rozás európai politikai pártok vagy európai politikai alapítványok 
közötti elosztási arányait. Ez nem érinti a 17. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott azon követelményt, hogy az európai politikai pártnak 
legalább egy képviselővel rendelkeznie kell az Európai Parlamentben. 

20. cikk 

Adományok és hozzájárulások 

(1) Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány évente 
és adományozónként legfeljebb 18 000 EUR értékben adományokat 
fogadhat el természetes vagy jogi személyektől. 

(2) Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány éves 
pénzügyi beszámolójának 23. cikk szerinti benyújtásakor egyúttal a 
támogatók listáját is továbbítja, az általuk nyújtott adományokkal együtt, 
megjelölve az egyes adományok jellegét és értékét. Ez a bekezdés az 
európai politikai pártok tagpártjai és az európai politikai alapítványok 
tagszervezetei által nyújtott hozzájárulásokra is alkalmazandó. 

A természetes személyektől származó, 1 500 EUR értéket meghaladó, 
de legfeljebb 3 000 EUR értékű adományok esetében az érintett európai 
politikai pártnak vagy európai politikai alapítványnak jeleznie kell, hogy 
a megfelelő adományozók a 32. cikk (1) bekezdése e) pontjával össz
hangban hozzájárultak-e előzetesen írásban a nyilvánosságra hozatalhoz. 

(3) Az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány által az 
európai parlamenti választásokat megelőző hat hónapos időszakon belül 
kapott adományokat hetente, írásban, a (2) bekezdésnek megfelelően be 
kell jelenteni a Hatóságnak. 
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(4) Az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány által 
elfogadott, 12 000 EUR-t meghaladó értékű egyedi adományokat kése
delem nélkül, írásban, a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően be 
kell jelenteni a Hatóságnak. 

(5) Az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány nem 
fogadhat el: 

a) névtelen adományokat vagy hozzájárulásokat; 

b) az Európai Parlamentben működő politikai csoportok költségveté
séből származó adományokat; 

c) valamely tagállam vagy harmadik ország hatóságától, illetve olyan 
vállalkozástól származó adományokat, amely felett ilyen hatóságától 
közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat 
tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az adott vállalkozásra 
irányadó szabályok alapján; vagy 

d) harmadik országbeli magánszervezetektől vagy olyan harmadik 
országból származó magánszemélyektől származó adományokat, 
akik nem rendelkeznek szavazati joggal az európai parlamenti 
választásokon. 

(6) Az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány az e 
rendelet által tiltott adományokat azok kézhezvételétől számított 30 
napon belül: 

a) visszajuttatja az adományozónak vagy bármely más, az adományozó 
megbízásából eljáró személynek; vagy 

b) ha az adományt nem lehetséges visszajuttatni, tájékoztatja a Ható
ságot és az Európai Parlamentet. Az Európai Parlament engedélye
zésre jogosult tisztviselője a költségvetési rendelet 78. és 
79. cikkének megfelelően megállapítja a követelést, és beszedési 
megbízás kiállításával engedélyezi a beszedést. Az összeget az 
Európai Unió általános költségvetésének Európai Parlamentre vonat
kozó szakaszában, általános bevételként kell szerepeltetni. 

(7) Az európai politikai párt hozzájárulásokat fogadhat el tagjaitól. E 
hozzájárulások értéke nem haladhatja meg az adott európai politikai párt 
éves költségvetésének 40 %-át. 

(8) Az európai politikai alapítvány hozzájárulásokat fogadhat el 
tagjaitól és attól az európai politikai párttól, amelyhez kapcsolódik. E 
hozzájárulások értéke nem haladhatja meg az adott európai politikai 
alapítvány éves költségvetésének 40 %-át, és e hozzájárulások nem 
származhatnak olyan forrásból, amelyet valamely európai politikai párt 
e rendelet szerint az Európai Unió általános költségvetéséből kapott. 

A bizonyítás terhe az érintett európai politikai pártra hárul, amely pénz
ügyi kimutatásaiban világosan feltünteti a hozzá kapcsolódó európai 
politikai alapítvány számára nyújtott finanszírozás forrását. 
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(9) A (7) és (8) bekezdés sérelme nélkül, az európai politikai pártok 
és az európai politikai alapítványok hozzájárulásokat fogadhatnak el a 
tagjaik közé tartozó polgároktól, évente és tagonként legfeljebb 
18 000 EUR értékben, amennyiben e hozzájárulásokat az érintett 
tagok saját nevükben adják. 

Az első albekezdésben említett felső határ nem alkalmazandó, ha az 
érintett tag egyúttal az Európai Parlament, valamely nemzeti parlament 
vagy regionális parlament, illetve regionális közgyűlés választott képvi
selője. 

(10) Minden, e rendelet értelmében nem engedélyezett hozzájárulást 
a (6) bekezdéssel összhangban vissza kell fizetni. 

21. cikk 

Kampányok finanszírozása az európai parlamenti választások 
keretében 

(1) A második albekezdésre is figyelemmel, az európai politikai párt 
részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más 
forrásból biztosított finanszírozás felhasználható az európai politikai párt 
európai parlamenti választások keretében folytatott kampányának finan
szírozására, amely választásokon a párt vagy annak tagjai a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja szerint részt vesznek. 

Összhangban az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról szóló okmány 8. cikkével ( 1 ), 
az európai parlamenti választások költségeinek finanszírozását és eset
leges korlátozását a választásokon való részvételük mellett az összes 
politikai párt, jelölt és harmadik fél tekintetében minden tagállamban 
nemzeti rendelkezések szabályozzák. 

(2) Az európai politikai pártok éves pénzügyi beszámolóikban vilá
gosan ilyen jellegű kiadásként tüntetik fel az (1) bekezdésben említett 
kampányokkal kapcsolatos kiadásokat. 

22. cikk 

Finanszírozási tilalom 

(1) A 21. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a valamely európai 
politikai párt részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy 
bármely más forrásból biztosított finanszírozás nem használható fel más 
politikai párt, különösen nemzeti párt vagy jelölt közvetlen vagy közve
tett finanszírozására. Ezekre a nemzeti politikai pártokra és jelöltekre 
továbbra is a nemzeti rendelkezések alkalmazandók. 

(2) Az európai politikai alapítvány részére az Európai Unió általános 
költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás 
kizárólag a 2. cikk 4. pontjában felsorolt alapítványi feladatok és az 
alapítvány alapszabályában az 5. cikk szerint meghatározott célokhoz 
közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel. A 
finanszírozás különösen nem használható fel választások, politikai 
pártok vagy jelöltek vagy más alapítványok közvetlen vagy közvetett 
finanszírozására. 

▼B 

( 1 ) HL L 278., 1976.10.8., 5. o.
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(3) Európai politikai párt és európai politikai alapítvány részére az 
Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból 
biztosított finanszírozás nem használható fel népszavazási kampányok 
finanszírozására. 

V. FEJEZET 

ELLENŐRZÉS ÉS SZANKCIÓK 

23. cikk 

Számvitel, beszámolási és auditálási kötelezettségek 

(1) Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány a 
pénzügyi év végétől számított legfeljebb hat hónapon belül benyújtja 
a Hatóság, illetve másolatban az Európai Parlament engedélyezésre 
jogosult tisztviselője és a székhely szerinti tagállam illetékes nemzeti 
kapcsolattartó pontja számára a következőket: 

a) a székhely szerinti tagállamában hatályos jogszabályok alapján elké
szített, a bevételek és a kiadások, illetve az eszközök és kötelezett
ségek pénzügyi év eleji és pénzügyi év végi összegét bemutató éves 
pénzügyi beszámolóját és az azt kísérő megjegyzéseket, valamint az 
1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 2. cikkében 
meghatározott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelő éves 
pénzügyi beszámolóját; 

b) az éves pénzügyi beszámolókra vonatkozó, az éves pénzügyi beszá
molók megbízhatóságát és az abban foglalt bevételek és kiadások 
jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, független testület vagy 
szakértő által készített külső audit jelentést; és 

c) az adományozók és hozzájárulók és az általuk nyújtott adományok, 
illetve hozzájárulások 20. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfele
lően bejelentett listáját. 

(2) Amennyiben az európai politikai párt vagy az európai politikai 
alapítvány nemzeti politikai pártokkal, illetve nemzeti politikai alapítvá
nyokkal vagy más szervezetekkel közösen hajt végre kiadásokat, az 
európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány által közvetlenül 
vagy e harmadik feleken keresztül viselt kiadásokat igazoló bizonyla
tokat az (1) bekezdésben említett éves pénzügyi beszámolóba kell 
foglalni. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett független testületeket vagy 
szakértőket az Európai Parlament választja ki, bízza meg és fizeti. E 
testületeknek és szakértőknek a székhelyük vagy telephelyük szerinti 
tagállam hatályos jogszabályai alapján elszámolások auditálására jogo
sultaknak kell lenniük. 

(4) Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok köte
lesek minden kért információt audit céljából a független testületek és 
szakértők rendelkezésére bocsátani. 

▼B 

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) 
a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 
1. o.).
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(5) A független testületek, illetve szakértők tájékoztatják a Hatóságot 
és az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselőjét, ameny
nyiben az Unió pénzügyi érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékeny
ség, csalás vagy korrupció gyanúja merül fel. A Hatóság és az Európai 
Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője tájékoztatja erről az érin
tett nemzeti kapcsolattartó pontokat. 

24. cikk 

Az ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok 

(1) Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok 
megfelelését az e rendelet szerinti kötelezettségeknek a Hatóság, az 
Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője és az illetékes 
tagállamok egymással együttműködve ellenőrzik. 

(2) A Hatóság ellenőrzi, hogy az európai politikai pártok és az 
európai politikai alapítványok megfelelnek-e az e rendelet alapján fenn
álló, különösen a 3. cikkel, a 4. cikk (1) bekezdésének a), b) és d)–f) 
pontjával, az 5. cikk (1) bekezdésének a)–e) és g) pontjával, a 9. cikk 
(5) és (6) bekezdésével, a 20., a 21. és a 22. cikkel kapcsolatos köte
lezettségeiknek. 

Az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője ellenőrzi, 
hogy az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok 
megfelelnek-e az e rendelet szerinti uniós finanszírozással kapcsolatos, 
a költségvetési rendelet szerinti kötelezettségeknek. Ezen ellenőrzés 
végrehajtása során az Európai Parlament megteszi a szükséges intézke
déseket az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás megelőzése és az azok 
elleni küzdelem terén. 

(3) A (2) bekezdés szerinti, a Hatóság és az Európai Parlament enge
délyezésre jogosult tisztviselője által végzett ellenőrzés nem terjed ki az 
európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok 14. cikk 
szerint alkalmazandó nemzeti jogból fakadó kötelezettségeknek való 
megfelelésére. 

(4) Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok köte
lesek minden olyan, a Hatóság, az Európai Parlament engedélyezésre 
jogosult tisztviselője, a Számvevőszék, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) vagy a tagállamok által kért információt rendelkezésre 
bocsátani, amely szükséges az e rendelet értelmében általuk elvégzendő 
ellenőrzésekhez. 

Kérelemre és a 20. cikknek való megfelelés ellenőrzése céljából az 
európai politikai pártok és európai politikai alapítványok kötelesek az 
egyéni tagoktól származó hozzájárulásokkal és az e tagok személyazo
nosságával kapcsolatos információkat a Hatóság rendelkezésére bocsá
tani. Ezenfelül a Hatóság adott esetben kötelezheti az európai politikai 
pártokat a választott képviselőiktől származó, aláírással ellátott megerő
sítő nyilatkozatok rendelkezésre bocsátására a 3. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának első albekezdésében foglalt feltételnek való megfelelés ellen 
őrzése céljából. 

25. cikk 

Végrehajtás és ellenőrzés az uniós finanszírozás tekintetében 

(1) Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok 
finanszírozására szolgáló előirányzatokat az éves költségvetési eljárás 
keretében kell meghatározni, és azokat e rendelettel és a költségvetési 
rendelettel összhangban kell végrehajtani. 

▼B
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A hozzájárulások és támogatások feltételeit az Európai Parlament enge
délyezésre jogosult tisztviselője állapítja meg a hozzájárulási és pályá
zati felhívásban. 

(2) Az Európai Unió általános költségvetéséből kapott finanszírozás 
és annak felhasználása felett a költségvetési rendeletnek megfelelően 
kell ellenőrzést gyakorolni. 

Az ellenőrzést a 23. cikk (1) bekezdésének megfelelően külső és 
független audit révén végrehajtott éves tanúsítás alapján is el kell 
végezni. 

(3) A Számvevőszék auditálási hatáskörét az EUMSZ 287. cikkével 
összhangban gyakorolja. 

(4) Az e rendelet alapján finanszírozásban részesülő európai politikai 
pártok és európai politikai alapítványok a Számvevőszék kérésére annak 
rendelkezésére bocsátják a feladatai ellátásához szükséges valamennyi 
dokumentumot és információt. 

(5) A hozzájárulásra vagy támogatásra vonatkozó határozatban vagy 
megállapodásban kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy az Európai 
Unió általános költségvetéséből hozzájárulásban részesült európai poli
tikai párt vagy az európai unió általános költségvetéséből támogatásban 
részesült európai politikai alapítvány auditálását a nyilvántartások ellen 
őrzése alapján és helyszíni ellenőrzés formájában az Európai Parlament 
és a Számvevőszék végzi. 

(6) A Számvevőszék és az Európai Parlament engedélyezésre jogo
sult tisztviselője vagy bármely más, az Európai Parlament engedélye
zésre jogosult tisztviselője által felhatalmazott külső testület elvégezheti 
azokat a vizsgálatokat és helyszíni ellenőrzéseket, amelyek a kiadások 
jogszerűségének és a hozzájárulásra vagy támogatásra vonatkozó hatá
rozat vagy megállapodás rendelkezései – továbbá európai politikai 
alapítvány esetében az alapítványi munkaprogram vagy tevékenységek 
– megfelelő végrehajtásának megállapításához szükségesek. A szóban 
forgó európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány minden, 
e feladat elvégzéséhez szükséges dokumentumot vagy információt 
rendelkezésre bocsát. 

(7) A 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben ( 1 ) és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben ( 2 ) 
megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF- 
vizsgálatokat, köztük helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet 
annak megállapítása érdekében, hogy az e rendelet szerinti hozzájárulá
sokkal vagy támogatásokkal összefüggésben csalás, korrupció vagy 
bármely egyéb jogellenes tevékenység révén sérültek-e az Unió pénz
ügyi érdekei. Megfelelő esetben a vizsgálati megállapítások nyomán az 
Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője visszafizette
tésről határozhat. 

▼B 

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi ren
delet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 248., 2013.9.18., 1. o.). 

( 2 ) A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal 
szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és 
vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).
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26. cikk 

Technikai támogatás 

Az Európai Parlament által az európai politikai pártoknak nyújtott vala
mennyi technikai támogatás az egyenlő bánásmód elvén alapul. Az ilyen 
jellegű támogatás feltételei nem lehetnek kedvezőtlenebbek a hasonló 
segítségnyújtásban részesíthető más külső szervezeteknek és egyesüle
teknek biztosított technikai támogatás feltételeinél; a támogatást számla 
ellenében és pénzbeli ellentételezés fejében kell nyújtani. 

27. cikk 

Szankciók 

(1) Az alábbi helyzetek bármelyikében a Hatóság a 16. cikkel össz
hangban úgy határoz, hogy szankcióként az európai politikai pártot vagy 
európai politikai alapítványt törli a nyilvántartásból: 

a) amennyiben a szóban forgó pártot vagy alapítványt a költségvetési 
rendelet 106. cikkének (1) bekezdésében meghatározott uniós pénz
ügyi érdekeket sértő jogellenes tevékenységben való részvétel miatt 
jogerősen elítélték; 

▼M1 
b) amennyiben a 10. cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott eljárá

sokkal összhangban megállapítást nyer, hogy már nem felel meg a 
3. cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott egy vagy több 
feltételnek; 

ba) amennyiben a szóban forgó párt vagy alapítvány bejegyzéséről 
szóló határozat olyan helytelen vagy félrevezető adatokon alapul, 
amelyekért a kérelmező felel, vagy amennyiben az említett hatá
rozat megtévesztés révén született; vagy 

▼B 
c) amennyiben a nemzeti jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesí

tésének súlyos elmulasztása miatt valamely tagállam által benyúj
tott, a nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem megfelel a 
16. cikk (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelmé
nyeknek. 

(2) A Hatóság pénzügyi szankciót szab ki a következő helyzetekben: 

a) nem számszerűsíthető jogsértések esetében: 

i. a 9. cikk (5) vagy (6) bekezdésében foglalt követelmények be 
nem tartása esetén; 

ii. amennyiben az európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány nem tesz eleget a 4. cikk (1) bekezdésének a), b) és 
d)–f) pontja, illetve az 5. cikk a), b), d) és e) pontja szerint vállalt 
kötelezettségeinek, illetve nem felel meg a 4. cikk (1) bekezdé
sének a), b) és d)–f) pontja, illetve az 5. cikk (1) bekezdésének 
a), b), d) és e) pontja szerint szolgáltatott adatoknak; 

iii. amennyiben az európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány elmulasztja a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
benyújtani az adományozók és adományaik listáját, vagy ameny
nyiben az adományokat elmulasztja a 20. cikk (3) és (4) bekez
désének megfelelően bejelenteni; 

▼B
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iv. amennyiben az európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány megszegte a 23. cikk (1) bekezdésében vagy a 24. cikk 
(4) bekezdésében megállapított kötelezettségeit; 

v. amennyiben az európai politikai pártot vagy európai politikai 
alapítványt a költségvetési rendelet 106. cikkének (1) bekezdé
sében meghatározott uniós pénzügyi érdekeket sértő jogellenes 
tevékenységben való részvétel miatt jogerősen elítélték; 

vi. amennyiben az európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány bármikor szándékosan elmulasztott információt szol
gáltatni, szándékosan hamis vagy félrevezető információt szolgál
tatott, vagy az e rendelet révén az Európai Unió általános költ
ségvetéséből nyújtott finanszírozás kedvezményezettjeit érintő 
auditálásra vagy ellenőrzésre felhatalmazott szervek olyan pontat
lanságokat állapítanak meg a kedvezményezett éves pénzügyi 
beszámolójában, amelyek az 1606/2002/EK rendelet 2. cikkében 
meghatározott nemzetközi számviteli standardok szerint lényeges 
tételek kihagyásának vagy tételek téves bemutatásának minősül
nek; 

b) számszerűsíthető jogsértések esetében: 

i. amennyiben az európai politikai párt vagy az európai politikai 
alapítvány a 20. cikk (1) vagy (5) bekezdése által tiltott 
adományokat és hozzájárulásokat fogad el, kivéve, ha a 20. cikk 
(6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek; 

ii. a 21. és 22. cikkben foglalt követelmények be nem tartása esetén. 

(3) Az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője az 
európai politikai pártot vagy európai politikai alapítványt legfeljebb 5 
évre – bármely ötéves időszakon belüli ismételt jogsértés esetén pedig 
legfeljebb 10 évre – kizárhatja a jövőbeli uniós finanszírozásból, ameny
nyiben vétkesnek találják a (2) bekezdés a) pontjának v. és vi. alpont
jában felsorolt jogsértésekben. Ez nem érinti az Európai Parlament enge
délyezésre jogosult tisztviselőjének a költségvetési rendelet 204n. 
cikkében meghatározott hatáskörét. 

(4) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában az európai politikai pártra 
vagy európai politikai alapítványra az alábbi pénzügyi szankciókat kell 
kiszabni: 

a) nem számszerűsíthető jogsértések esetén az érintett európai politikai 
párt vagy európai politikai alapítvány éves költségvetésének 
meghatározott százaléka: 

— 5 %, vagy 

— több egyidejűleg elkövetett jogsértés esetén 7,5 %, vagy 

— ismételt jogsértésnek minősülő jogsértés esetén 20 %, vagy 

— a fenti százalékos arányok egyharmada, amennyiben az európai 
politikai párt vagy európai politikai alapítvány a Hatóság általi 
vizsgálat hivatalos megkezdése előtt önként bejelentette a jogsér
tést – abban az esetben is, ha több egyidejűleg elkövetett jogsér
tésre vagy ismételt jogsértésre került sor –, és megtette a 
megfelelő korrekciós intézkedéseket, 

▼B
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— amennyiben az érintett európai politikai pártot vagy európai poli
tikai alapítványt a költségvetési rendelet 106. cikkének (1) bekez
désében meghatározott uniós pénzügyi érdekeket sértő jogellenes 
tevékenységben való részvétel miatt jogerősen elítélték, előző évi 
éves költségvetésének 50 %-a; 

b) számszerűsíthető jogsértések esetén a szabálytalanul elfogadott vagy 
be nem jelentett összeg meghatározott százaléka az alábbi mérték 
szerint, amely nem haladhatja meg az érintett európai politikai párt 
vagy európai politikai alapítvány éves költségvetésének 10 %-át: 

— a szabálytalanul elfogadott vagy be nem jelentett összeg 100 %- 
a, amennyiben az legfeljebb 50 000 EUR, vagy 

— a szabálytalanul elfogadott vagy be nem jelentett összeg 150 %- 
a, amennyiben az meghaladja az 50 000 EUR-t, de legfeljebb 
100 000 EUR, vagy 

— a szabálytalanul elfogadott vagy be nem jelentett összeg 200 %- 
a, amennyiben az meghaladja a 100 000 EUR-t, de legfeljebb 
150 000 EUR, vagy 

— a szabálytalanul elfogadott vagy be nem jelentett összeg 250 %- 
a, amennyiben az meghaladja a 150 000 EUR-t, de legfeljebb 
200 000 EUR, vagy 

— a szabálytalanul elfogadott vagy be nem jelentett összeg 300 %- 
a, amennyiben az meghaladja a 200 000 EUR-t, vagy 

— a fenti százalékos arányok egyharmada, amennyiben az európai 
politikai párt vagy európai politikai alapítvány a Hatóság és/vagy 
az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője általi 
vizsgálat hivatalos megkezdése előtt önként bejelentette a jogsér
tést, és megtette a megfelelő korrekciós intézkedéseket. 

A fenti százalékos arányok alkalmazása során minden egyes adományt 
vagy hozzájárulást külön kell számításba venni. 

(5) Ha a (4) bekezdés a) pontja másként nem rendelkezik, ameny
nyiben az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány e 
rendelet értelmében egyidejűleg elkövetett jogsértéseket valósít meg, 
csak a legsúlyosabb jogsértés esetében előírt szankciót kell alkalmazni. 

(6) Az e rendeletben meghatározott szankciókra az érintett jogsértés 
elkövetésének napjától – folytatólagos vagy ismételt jogsértések esetén 
pedig a jogsértés megszűntének napjától – számított ötéves elévülési 
időszakot kell alkalmazni. 

▼M1 

27a. cikk 

A természetes személyek felelőssége 

Amennyiben a Hatóság pénzügyi szankciót vet ki a 27. cikk (2) bekez
dése a) pontjának v. vagy vi. alpontjában említett helyzetekben, a 
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30. cikk (2) bekezdése szerinti visszafizettetés érdekében megállapít
hatja, hogy az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány 
igazgatási, irányító vagy felügyelő szervében tagsággal rendelkező, vagy 
az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány tekintetében 
képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező termé
szetes személy is felelős a jogsértésért a következő esetekben: 

a) a 27. cikk (2) bekezdése a) pontjának v. alpontjában említett hely
zetben, amennyiben a szóban forgó rendelkezésben említett ítéletben 
megállapították a természetes személy felelősségét is a szóban forgó 
jogellenes tevékenységekben; 

b) a 27. cikk (2) bekezdése a) pontjának vi. alpontjában említett hely
zetben, amennyiben a természetes személy is felelős a szóban forgó 
magatartásért vagy pontatlanságokért. 

▼B 

28. cikk 

Együttműködés a Hatóság, az Európai Parlament engedélyezésre 
jogosult tisztviselője és a tagállamok között 

(1) A Hatóság, az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tiszt
viselője és a tagállamok a nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül 
megosztják egymással információikat, és rendszeresen tájékoztatják 
egymást a finanszírozási rendelkezésekkel, ellenőrzésekkel és szankci
ókkal kapcsolatos kérdésekről. 

(2) Emellett megállapodnak ezen információcsere gyakorlati vonatko
zásairól, ideértve a bizalmas információk vagy bizonyítékok nyilvános
ságra hozatalára és a tagállamok közötti együttműködésre vonatkozó 
szabályokat is. 

(3) Az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy a Hatóság megfelelő intézkedéseket 
hozzon, tájékoztatja a Hatóságot minden olyan megállapításáról, amely 
a 27. cikk (2)–(4) bekezdése szerinti szankciók kiszabását vonhatja 
maga után. 

(4) A Hatóság tájékoztatja az Európai Parlament engedélyezésre 
jogosult tisztviselőjét minden általa hozott szankciókkal kapcsolatos 
határozatról annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tisztviselő a költ
ségvetési rendelet értelmében levonhassa a megfelelő következtetéseket. 

29. cikk 

Korrekciós intézkedések és a helyes igazgatás elvei 

(1) A 27. cikkben említett szankciókkal kapcsolatos végső határozat 
meghozatala előtt a Hatóság vagy az Európai Parlament engedélyezésre 
jogosult tisztviselője lehetőséget ad az európai politikai párt vagy az 
európai politikai alapítvány számára, hogy ésszerű időn belül – amely 
rendszerint nem haladhatja meg az egy hónapot – foganatosítsa a 
helyzet orvoslása érdekében szükséges intézkedéseket. A Hatóság 
vagy az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője külö
nösen lehetővé teszi az elírások és számítási hibák javítását, szükség 
esetén további dokumentumok vagy információk benyújtását, illetve a 
kisebb hibák helyesbítését. 

(2) Amennyiben az európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány az (1) bekezdésben említett határidőn belül nem tett meg a 
korrekciós intézkedéseket, a 27. cikkben említett megfelelő szankciók 
kiszabásáról kell határozni. 
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(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a 3. cikk (1) bekez
désének b)–d) pontjában és a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott feltételekkel összefüggésben. 

30. cikk 

Visszafizettetés 

(1) A Hatóságnak az európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány nyilvántartásból való törlésére vonatkozó határozata alapján 
az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője visszavonja 
vagy hatályon kívül helyezi az uniós finanszírozással kapcsolatban 
folyamatban lévő döntéshozatalt vagy létrejött megállapodásokat, a 
16. cikk (2) bekezdésének c) pontjában és a 3. cikk (1) bekezdésének 
b) és d) pontjában meghatározott esetek kivételével. Az Európai Parla
ment engedélyezésre jogosult tisztviselője emellett visszafizettet 
mindennemű uniós finanszírozást, beleértve a korábbi évekből 
megmaradt, fel nem használt uniós forrásokat is. 

(2) ►M1 Azon európai politikai párt vagy európai politikai alapít
vány, amelyet a 27. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdése a) pont
jának v. és vi. pontjában meghatározott jogsértés miatt szankcióval 
sújtanak, ezen okból már nem felel meg a 18. cikk (2) bekezdésének. 
Ezért az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője hatá
lyon kívül helyezi az e rendelet szerinti uniós finanszírozásról szóló 
hozzájárulási vagy támogatási megállapodást vagy határozatot, és 
rendelkezik a hozzájárulási vagy támogatási megállapodás vagy hatá
rozat alapján indokolatlanul kifizetett összegek, közöttük az előző 
évekből megmaradt, fel nem használt uniós források visszafizettetéséről. 
Az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője visszafizet
teti a hozzájárulási vagy támogatási megállapodás vagy határozat 
alapján jogtalanul kifizetett összegeket azzal a természetes személlyel, 
akire vonatkozóan határozatot hoztak a 27a. cikk alapján, adott esetben 
figyelembe véve az e természetes személlyel kapcsolatos rendkívüli 
körülményeket. ◄ 

▼M1 
Az említett hatályon kívül helyezés esetén az Európai Parlament enge
délyezésre jogosult tisztviselője által teljesített kifizetéseknek európai 
politikai párt esetében azokra a visszatéríthető, európai politikai alapít
vány esetében pedig azokra az elszámolható kiadásokra kell korlátozód
niuk, amelyek a hatályon kívül helyezésről szóló határozat hatálybalé
pésének időpontjáig merültek fel. 

▼B 
E bekezdést alkalmazni kell a 16. cikk (2) bekezdésének c) pontjában és 
a 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontjában említett esetekre is. 

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

31. cikk 

A polgárok tájékoztatása 

A 21. és 22. cikknek, valamint saját alapszabályuknak és belső eljárá
saiknak megfelelően az európai politikai pártok az európai parlamenti 
választások keretében minden megfelelő intézkedést meghozhatnak 
annak érdekében, hogy az Unió polgárait tájékoztassák egyfelől a 
nemzeti politikai pártok és jelöltek, másfelől az európai politikai pártok 
közötti kapcsolódásokról. 
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32. cikk 

Átláthatóság 

(1) Az Európai Parlament az engedélyezésre jogosult tisztviselője 
vagy a Hatóság irányítása alatt az erre a célra létrehozott honlapon 
közzéteszi a következőket: 

a) a bejegyzett európai politikai pártok és európai politikai alapítványok 
nevét és alapszabályát a bejegyzési kérelmük részeként a 8. cikknek 
megfelelően benyújtott dokumentumokkal együtt, legkésőbb a 
Hatóság határozathozatalát követő négy héten belül, majd ezt köve
tően a Hatósághoz a 9. cikk (5) és (6) bekezdése szerint eljuttatott 
módosításokat; 

b) az elutasított bejegyzési kérelmek listáját a bejegyzési kérelem része
ként a 8. cikknek megfelelően benyújtott dokumentumokkal együtt, 
valamint az elutasítás okát, legkésőbb a Hatóság határozathozatalát 
követő négy héten belül; 

c) az egyes európai politikai pártoknak és európai politikai alapítvá
nyoknak az egyes pénzügyi évenként kifizetett összegeket táblázatos 
formában tartalmazó éves jelentést azon pénzügyi évek vonatkozá
sában, amelyekben az Európai Unió költségvetéséből hozzájárulást 
kaptak vagy támogatásban részesültek; 

d) a 23. cikk (1) bekezdésében említett éves pénzügyi beszámolókat és 
külső audit jelentéseket, valamint az európai politikai alapítványok 
esetében a munkaprogramok vagy tevékenységek végrehajtásáról 
szóló záró jelentéseket; 

e) az adományozók nevének és az általuk nyújtott adományoknak az 
európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok által a 
20. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően bejelentett listáját, 
azon természetes személyek adományai kivételével, akiknek 
adományai adományozónként és évenként nem haladják meg az 
1 500 EUR értéket, mely adományok „kisebb adományok” cím 
alatt kerülnek bejelentésre. A természetes személyektől érkező, 
1 500 EUR éves értéket meghaladó, de legfeljebb 3 000 EUR értékű 
adományokat csak az érintett adományozó kifejezett előzetes írásbeli 
hozzájárulásával lehet közzétenni. Ilyen előzetes hozzájárulás 
hiányában ezen adományokat „kisebb adományokként” kell bejelen
teni. Naptári évenként közzé kell tenni a kisebb adományok teljes 
összegét és az adományozók számát is; 

f) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok által a 
20. cikk (2) bekezdésének megfelelően bejelentett, a 20. cikk (7) és 
(8) bekezdésében említett hozzájárulásokat, beleértve a hozzájárulást 
tevő tagpártok vagy szervezetek nevét; 

g) a Hatóság által a 27. cikk szerint hozott végső határozatok részleteit 
és indokolását, releváns esetben a független kiemelkedő személyek 
bizottsága által a 10. és 11. cikknek megfelelően elfogadott vélemé
nyekkel együtt, figyelemmel a 45/2001/EK rendeletre is; 

h) az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője által a 
27. cikknek megfelelően hozott valamennyi végső határozat részleteit 
és indokait; 
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i) az európai politikai pártok számára nyújtott technikai támogatás 
leírását; 

j) az Európai Parlament e rendelet alkalmazásáról és a finanszírozott 
tevékenységekről szóló, 38. cikkben említett értékelő jelentését; és 

k) az európai politikai pártok azon tagjainak naprakész jegyzékét, akik 
európai parlamenti képviselők. 

▼B 
(2) A 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően az európai politikai párt 
alapszabályához csatolt és a 9. cikk (6) bekezdésének megfelelően 
naprakésszé tett taglista vonatkozásában az Európai Parlament közzé
teszi a jogi személy tagok nevét, valamint az egyéni tagok teljes számát. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti honlapon való közzétételből ki kell zárni 
a személyes adatokat, kivéve, ha e személyes adatokat az (1) bekezdés 
a), e) vagy g) pontja értelmében közzé kell tenni. 

(4) Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok 
nyilvánosan hozzáférhető adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatják a 
potenciális tagokat és adományozókat a 95/46/EK irányelv 10. cikkében 
előírt információkról, arról, hogy személyes adataikat audit és ellenőrzés 
céljából az Európai Parlament, a Hatóság, az OLAF, a Számvevőszék, a 
tagállamok vagy az általuk felhatalmazott külső testületek vagy szak
értők feldolgozzák, valamint arról, hogy a személyes adataikat az (1) 
bekezdésben említett honlapon az e cikkben foglalt feltételeknek 
megfelelően közzéteszik. Az Európai Parlament engedélyezésre jogosult 
tisztviselője a 45/2001/EK rendelet 11. cikkének megfelelően ugyan
ezeket az információkat az e rendelet 18. cikke (1) bekezdésében emlí
tett hozzájárulási és pályázati felhívásokban is közzéteszi. 

33. cikk 

A személyes adatok védelme 

(1) A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő feldolgo
zása során a Hatóság, az Európai Parlament és a független kiemelkedő 
személyek 11. cikk által létrehozott bizottsága betartja a 45/2001/EK 
rendelet előírásait. A személyes adatok feldolgozása tekintetében az 
említett rendelet 2. cikke d) pontjának megfelelően az Európai Parla
ment és a bizottság adatkezelőnek minősülnek. 

(2) A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő feldolgo
zása során az európai politikai pártok, az európai politikai alapítványok, 
az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok finanszí
rozásának egyes aspektusai tekintetében a 24. cikknek megfelelően az 
ellenőrzés gyakorlásában illetékes tagállamok, valamint a 23. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően a elszámolások auditálására felhatalmazott 
független testületek és szakértők betartják a 95/46/EK irányelv és az 
annak alkalmazásában elfogadott nemzeti rendelkezések előírásait. A 
személyes adatok feldolgozása tekintetében az említett irányelv 2. 
cikke d) pontjának megfelelően ezek adatkezelőnek minősülnek. 
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(3) A Hatóság, az Európai Parlament és a független kiemelkedő 
személyek 11. cikk által létrehozott bizottsága gondoskodik arról, 
hogy az e rendelet alkalmazásában általuk gyűjtött személyes adatokat 
kizárólag annak biztosítására használják fel, hogy az európai politikai 
pártok, az európai politikai alapítványok és az európai politikai pártok 
tagságának finanszírozása jogszerű, szabályszerű és átlátható legyen. Az 
e célra gyűjtött személyes adatokat legkésőbb azok megfelelő részeinek 
a 32. cikk szerinti közzétételét követően 24 hónappal törlik. 

(4) A tagállamok és a pénzügyi elszámolások auditálására felhatal
mazott független testületek és szakértők a megkapott személyes adatokat 
kizárólag az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok 
finanszírozása feletti ellenőrzés gyakorlása érdekében használják fel. 
Ezeket az adatokat az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfele
lően törlik azt követően, hogy a 28. cikknek megfelelően továbbították 
őket. 

(5) A személyes adatok a (3) bekezdésben meghatározott időtar
tamnál vagy a (4) bekezdésben említett alkalmazandó nemzeti jogsza
bályok által előirányzott időtartamnál hosszabb ideig is megőrizhetők, 
amennyiben az az európai politikai párt, az európai politikai alapítvány 
vagy az európai politikai párt tagságának finanszírozásával kapcsolatos 
jogi vagy igazgatási eljárások céljára szükséges. Minden ilyen 
személyes adatot legkésőbb a szóban forgó eljárást lezáró végső hatá
rozattól számított egy héten belül, vagy a vizsgálatok, fellebbezések, 
jogviták vagy igényrendezések lezárultát követően törölni kell. 

(6) Az (1) és (2) bekezdésben említett adatkezelők megfelelő tech
nikai és szervezési intézkedéseket hoznak a személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítés, véletlen elvesztés, megváltoztatás, jogo
sulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés elleni védelme érdeké
ben, különösen, ha a feldolgozás közben az adatokat hálózaton keresztül 
továbbítják, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen. 

(7) Az európai adatvédelmi biztos nyomon követi és biztosítja, hogy 
a Hatóság, az Európai Parlament és a független kiemelkedő személyek 
11. cikk által létrehozott bizottsága tiszteletben tartsák és védelmezzék a 
természetes személyek alapvető jogait és szabadságait a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő feldolgozása során. A bírósági 
jogorvoslat sérelme nélkül, bármely érintett panaszt nyújthat be az 
európai adatvédelmi biztoshoz, ha megítélése szerint személyes adata
inak védelmére vonatkozó jogát ezen adatok Hatóság, Európai Parla
ment vagy bizottság általi feldolgozása következtében megsértették. 

(8) Az európai politikai pártok, az európai politikai alapítványok, a 
tagállamok és a pénzügyi elszámolások auditálására e rendelet értel
mében felhatalmazott független testületek és szakértők az alkalmazandó 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően felelősek a személyes adatok e 
rendelet alkalmazásában történő feldolgozása során általuk okozott káro
kért. A tagállamok biztosítják, hogy e rendelet, a 95/46/EK irányelv és 
az annak alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére és külö
nösen a személyes adatok jogellenes felhasználására hatékony, arányos 
és visszatartó erejű szankciók vonatkozzanak. 
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34. cikk 

Meghallgatáshoz való jog 

Azt megelőzően, hogy a Hatóság vagy az Európai Parlament engedé
lyezésre jogosult tisztviselője olyan határozatot hozna, amely hátrá
nyosan érintheti egy európai politikai párt, európai politikai alapítvány, 
a 8. cikkben említett kérelmező, vagy a 27a. cikkben említett termé
szetes személy jogait, meg kell hallgatnia az érintett európai politikai 
párt, európai politikai alapítvány vagy kérelmező képviselőit, illetve az 
érintett természetes személyt. A Hatóság vagy az Európai Parlament 
határozatát megfelelően indokolja. 

▼B 

35. cikk 

Fellebbezéshez való jog 

Az e rendelet alapján hozott határozatok az EUMSZ vonatkozó rendel
kezéseinek megfelelően az Európai Unió Bírósága előtt bírósági eljárás 
tárgyát képezhetik. 

36. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felha
talmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadá
sára vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. november 
24-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Ameny
nyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosz
szabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, 
akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 
megegyező időtartamra. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 
7. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésében említett felha
talmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását 
követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet 
és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról. 

(5) A 7. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesí
tését két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve, ha az említett időtartam lejártát megelő
zően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal 
meghosszabbodik. 
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37. cikk 

A bizottsági eljárás 

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet értelmében vett bizottságnak minősül. 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 
5. cikkét kell alkalmazni. 

▼M1 

38. cikk 

Értékelés 

Az Európai Parlament a Hatósággal való konzultációt követően 
2021. december 31-ig és azt követően ötévente jelentést tesz közzé e 
rendelet alkalmazásáról és a finanszírozott tevékenységekről. E jelentés 
adott esetben jelzi a jogállásra és a finanszírozásra vonatkozó rendszer 
esetlegesen szükséges módosításait is. 

Legkésőbb hat hónappal az Európai Parlament jelentésének közzététele 
után a Bizottság jelentést terjeszt elő e rendelet alkalmazásáról, 
amelyben különös figyelmet fordít az e rendelet által a kis európai 
politikai pártok és európai politikai alapítványok helyzetére gyakorolt 
hatásokra. A jelentéshez adott esetben az e rendelet módosítására 
irányuló jogalkotási javaslatot csatolnak. 

▼B 

39. cikk 

Hatékony alkalmazás 

A tagállamok meghozzák az e rendelet hatékony alkalmazásának bizto
sításához szükséges rendelkezéseket. 

40. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

E rendelet hatálybalépésének időpontjában a 2004/2003/EK rendelet 
hatályát veszti. Az említett rendelet azonban továbbra is alkalmazandó 
az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok 2014., 2015., 
2016. és 2017. költségvetési évre biztosított finanszírozásával kapcso
latos aktusok és kötelezettségvállalások tekintetében. 

▼M1 

40a. cikk 

Átmeneti rendelkezés 

(1) E rendeletnek a 2018. május 4. előtt alkalmazandó rendelkezései 
továbbra is alkalmazandók az európai politikai pártok és európai poli
tikai alapítványok európai szintű finanszírozásával kapcsolatban a 2018- 
as pénzügyi évre vonatkozóan hozott aktusok és kötelezettségvállalások 
tekintetében. 

▼B
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(2) A 18. cikk (2a) bekezdésétől eltérve, az Európai Parlament enge
délyezésre jogosult tisztviselője a 2019-es pénzügyi évre vonatkozó 
finanszírozási kérelmekről való döntés előtt csak a 2018. július 5-től 
kezdődő időszakra vonatkozóan kéri a 18. cikk (2a) bekezdésében emlí
tett bizonyítékot. 

(3) A 2018. május 4. előtt bejegyzett európai politikai pártoknak 
legkésőbb 2018. július 5-ig dokumentumokat kell benyújtaniuk annak 
bizonyítására, hogy megfelelnek a 3. cikk (1) bekezdésének b) és ba) 
pontjában megállapított feltételeknek. 

(4) A Hatóság törli a nyilvántartásból azt az európai politikai pártot 
és a hozzá kapcsolódó európai politikai alapítványt, amely a (3) bekez
désben említett időtartamon belül nem bizonyítja, hogy megfelel a 
3. cikk (1) bekezdésének b) és ba) pontjában megállapított feltételeknek. 

▼B 

41. cikk 

Hatálybalépés és alkalmazás 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba. 

A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 2015. július 
1-jéig elfogadja. 

Ezt a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. A 6. cikkben 
említett Hatóságot azonban 2016. szeptember 1-jéig létre kell hozni. 
A 2017. január 1. után bejegyzett európai politikai pártok és európai 
politikai alapítványok csak a 2018-as költségvetési évben vagy azt 
követően kezdődő tevékenységeik finanszírozására pályázhatnak. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó 
valamennyi tagállamban. 
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MELLÉKLET 

A valamennyi kérelmező által kitöltendő szabványnyilatkozat 

Alulírott, a(z) [európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány neve] teljes 
jogkörrel eljáró meghatalmazottja, ezennel igazolom, hogy: 

A(z) [európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány neve] kötelezettséget 
vállal arra, hogy az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 
c) pontjában vagy 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában a bejegyzésre vonat
kozóan megállapított feltételeknek eleget tesz, azaz munkaprogramjában és tevé
kenységeiben az Európai Unió alapját képező, az Európai Unióról szóló szer
ződés 2. cikkében kifejezésre juttatott értékeket, nevezetesen az emberi méltóság 
tiszteletben tartását, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, 
valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – 
tiszteletben tartja. 

Cégszerű aláírás: 

Cím (úr, asszony, dr. stb.), családi név és utónév: 

Az európai politikai pártként/európai politikai 
alapítványként való bejegyzést kérő szervezetben 
betöltött tisztsége: 

Hely/dátum: 

Aláírás: 
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TÖBBNYELVŐSÉGI MAGATARTÁSI KÓDEX 

 
ELNÖKSÉGI HATÁROZAT 

 

2014. JÚNIUS 16.
1
 

 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE, 
 
- tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre és különösen annak 24. és 

342. cikkére, 
 
- tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben használandó nyelveket meghatározó 1/1958. 

számú tanácsi rendeletre,  
 
- tekintettel a Parlament eljárási szabályzatára, és különösen annak 25. cikke (2) bekezdésére, 

64. cikke (1) bekezdésére, 73. cikkére, 154. cikke (2) bekezdésére, valamint 156., 158., 159., 
169., 193., 194. és 195. cikkére, 

 
- tekintettel a jogalkotás minıségének javításáról szóló, 2003. október 16-i intézményközi 

megállapodásra,2 
 
- tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2007. június 13-i, az együttdöntési 

eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló közös nyilatkozatára és különösen annak 40. 
pontjára, 

 
- tekintettel az Elnökség 2003. március 11-i, „az Európai Parlamentnek és a képviselıknek a 

jogalkotás terén nyújtott támogatás: Tegyük magasabbra a mércét” címő határozatára, 
 
- tekintettel az Elnökség 2011. december 12-i, „Erıforráshatékony teljes többnyelvőség a 

tolmácsolás területén – az Európai Parlament 2012. évi költségvetésérıl szóló határozat 
végrehajtása” címő határozatára, 

 
- tekintettel az Elnökség 2004. május 3-i, a parlamenti bizottságok küldöttségeinek az Európai 

Parlament három munkahelyén kívüli utazásainak szabályaira vonatkozó határozatára és 
különösen annak 6. cikkére, 

 
- tekintettel az Elnökök Értekezletének a küldöttségek munkáját szabályozó végrehajtási 

rendelkezésekrıl szóló 2011. március 10-i határozatára és különösen annak 6. cikkére, 
 
- tekintettel a Parlament 2013. szeptember 10-i, „Az Európai Parlamenten belüli hatékonyabb 

és költséghatékonyabb tolmácsolás felé” címő állásfoglalására,3 
 
- tekintettel a Parlament eljárási szabályzata szó szerinti jegyzıkönyvekrıl szóló 173. 

cikkének módosításáról és a 173a. cikk beillesztésérıl szóló 2007. október 24-i parlamenti 

                                                 
1 Ez a magatartási kódex a 2008. november 17-i magatartási kódex helyébe lép. 
2 HL C 321., 2003.12.31., 1. o. 
3 P7_TA-PROV(2013)0347. 
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határozatra,4 illetve az ülésekrıl készítendı hang- és képfelvételekrıl szóló 181. és 182. cikk 
(az eljárási szabályzat jelenlegi 194. és 195. cikke) módosításáról szóló 2012. november 20-i 
parlamenti határozatra,  

 
- tekintettel az Európai Ombudsmannal kötött 2006. március 15-i együttmőködési 

keretegyezményre, 
 
- tekintettel a Parlament és a Tanács közötti 2011. július 26-i, az EUMSZ 294. cikke (4) 

bekezdésének elsı olvasatbeli megállapodások esetében való végrehajtására vonatkozó 
adminisztratív gyakorlati intézkedésekre, 

 
- tekintettel a Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

között 2014. február 5-én megkötött együttmőködési megállapodásra, 
 
mivel: 
 
(1)  A 2007. évi költségtervrıl szóló 2006. június 1-i állásfoglalásában a Parlament 

megállapította, hogy a többnyelvőség az intézmény mőködésének és a képviselık 
tevékenységének elengedhetetlen feltétele, ugyanakkor elismerte, hogy a hatalmas fordító- 
és tolmácsolási szolgálat fenntartása magas költségekkel jár.  A „Számvevıszék 5/2005. sz. 
különjelentésérıl: a Parlamentnél, a Bizottságnál és a Tanácsnál felmerült tolmácsolási 
költségekrıl” címő 2006. szeptember 5-i, valamint a Számvevıszék 9/2006. számú, a 
Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál felmerült fordítási költségekrıl szóló 
különjelentésérıl szóló 2007. július 10-i állásfoglalásaiban a Parlament úgy vélte, hogy a 
többnyelvőség teszi lehetıvé a polgárok számára a demokratikus ellenırzéssel kapcsolatos 
jogaik gyakorlását, illetve hogy a nyelvi szolgálatok hozzásegítik az uniós intézményeket 
ahhoz, hogy nyitottak és átláthatók maradjanak, továbbá elégedetten üdvözölte a nyelvi 
szolgáltatások magas színvonalát. A 2013-as pénzügyi évre vonatkozó tervekrıl szóló, 2012. 
március 29-i állásfoglalásában a Parlament védelmezte a többnyelvőség elvét, és kiemelte a 
Parlament egyedi jellegét a tolmácsolási és fordítási szükségletek tekintetében, az e téren 
való intézményközi együttmőködés fontosságának hangsúlyozása mellett. 

 
 

(2) A Parlament által kiadott dokumentumoknak a lehetı legjobb minıségőnek kell lenniük. A 
jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodás elıírásainak megfelelıen külön 
figyelmet kell szentelni a minıségnek akkor, amikor a Parlament jogalkotóként jár el. 

 
(3) Annak érdekében, hogy meg lehessen ırizni a Parlament nyelvi szolgálatainak magas 

színvonalát, a nyelvi szolgálatok igénybevételekor valamennyi felhasználónak szigorúan be 
kell tartania az e kódexben rögzített kötelezettségeket, hiszen e szolgálatok 
nélkülözhetetlenek azon jog biztosításához, hogy a képviselık az általuk választott nyelven 
szólalhassanak fel. 

 
(4) A teljes többnyelvőség hosszú távú megvalósítása azon múlik majd, hogy a nyelvi 

szolgáltatások felhasználói tisztában vannak-e e szolgáltatások költségeivel és az e 
szolgáltatások optimális erıforrás-hatékonyságú felhasználása kapcsán rájuk háruló 
felelısséggel.  

                                                 
4 HL C 263. E, 2008.10.16., 409. o. 
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(5) A bıvítéseket követı átmeneti idıszakban, amíg a nyelvi erıforrások szőkösek, az ezen 

erıforrások allokációját szabályozó speciális intézkedésekre van szükség. 
 
 
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 
 

 
1. cikk 

Általános rendelkezések 
 
(1) A képviselık nyelvvel kapcsolatos jogait a Parlament eljárási szabályzata szabályozza. 

Ezeket a jogokat az „erıforrás-hatékony teljes többnyelvőségre” vonatkozó alapelvek 
szerint kell biztosítani. Ez a magatartási kódex meghatározza a végrehajtási intézkedéseket, 
különösen azokat a prioritásokat, amelyeket azokban az esetekben kell tekintetbe venni, 
amikor nem áll rendelkezésre elegendı nyelvi erıforrás valamennyi igényelt szolgáltatás 
biztosításához. 

 
(2) A Parlamentben a nyelvi szolgáltatásokat az „erıforrás-hatékony teljes többnyelvőséget” 

szabályozó alapelveknek megfelelıen kell kezelni. Ennek megfelelıen teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani a képviselık azon, a Parlament eljárási szabályzata szerinti jogát, 
hogy az általuk választott hivatalos nyelvet használják. A többnyelvőségre szánt 
erıforrásokat a felhasználók tényleges igényei, a felhasználókban saját felelısségüket 
jobban tudatosító intézkedések, valamint a nyelvi szolgáltatások igénylésének hatékonyabb 
megtervezése alapján folytatott gazdálkodás révén kell ellenırizni. 

 
(3) Az Elnökök Értekezletéhez benyújtott ülésnaptár-tervezetnek az intézmény hivatalos 

szerveinek munkájával kapcsolatban a lehetı legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie 
az „erıforrás-hatékony teljes többnyelvőség” szabta korlátokat. 

 
(4) A tolmácsolási és fordítási szolgáltatások a 2. és 13. cikkben felsorolt felhasználók (a 

továbbiakban: „felhasználók”) és dokumentumtípusok számára vannak fenntartva. Ezeket a 
szolgáltatásokat nem vehetik igénybe sem a képviselık egyéni alapon, sem külsı szervek, 
kivéve, ha az Elnökség erre kivételes alapon külön engedélyt ad. A jogász-nyelvészi 
véglegesítés a 11. cikkben felsorolt dokumentumtípusokra korlátozódik. 

 
(5) A nyelvi erıforrásokkal való gazdálkodás egy, a felhasználók és a nyelvi szolgálatok közötti 

információcserét biztosító rendszeren alapszik. A felhasználók meghatározzák és 
rendszeresen aktualizálják nyelvi szükségleteiket egy „tolmácsolási nyelvi profil” és a 
fordítási igények negyedéves elırejelzése segítségével, amelyek célja, hogy elısegítsék a 
nyelvi erıforrásokkal való gazdálkodást közép- és hosszú távon. A felhasználóknak az ezen 
magatartási kódexben megszabott határidık betartásával kell bejelenteniük tényleges nyelvi 
igényeiket a nyelvi szolgálatok számára. A nyelvi szolgálatok tájékoztatják a felhasználókat 
az erıforrások esetleges szőkösségérıl. 

 
(6) Míg a felhasználók illetékesek meghatározni saját nyelvi szükségleteiket, az igényelt 

szolgáltatásokat nyújtó szolgálat feladata, hogy végrehajtsa a szükséges szervezési 
feladatokat és döntéseket hozzon. 
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(7) A képviselıcsoportok üléseire „A képviselıcsoportok üléseire vonatkozó igazgatási 
szabályok” érvényesek. Amennyiben a rendelkezésre álló nyelvi erıforrások nem teszik 
lehetıvé egy képviselıcsoport által igényelt valamennyi szolgáltatás biztosítását, az ezen 
magatartási kódexben megállapított rendelkezések alkalmazandók. 

 
 

I. RÉSZ 

TOLMÁCSOLÁS 

 

 

2. cikk 
Tolmácsolási prioritási sorrend 

 
(1) A tolmácsolást az alábbi prioritási sorrendnek megfelelıen tartják fenn a felhasználók 

számára: 
 
 a) plenáris ülés; 
 b) elsıbbséggel rendelkezı politikai ülések, úgymint az elnök, a Parlament irányító 

szervei (a Parlament eljárási szabályzata I. címének III. fejezetében meghatározottak 
szerint) és az egyeztetıbizottságok ülései; 

 c) i. parlamenti bizottságok, parlamenti küldöttségek és a háromoldalú egyeztetések (a 
bizottsági munkára fenntartott idıszakokban a parlamenti bizottságok, küldöttségek 
és a háromoldalú egyeztetések elsıbbséget élveznek az a) és b) pontban 
felsoroltakon kívül minden más felhasználóval szemben); 

  ii. képviselıcsoportok: az ülésheteken és a képviselıcsoportok számára fenntartott 
idıszakokban a képviselıcsoportok elsıbbséget élveznek az a) és b) pontban 
felsoroltakon kívül minden más felhasználóval szemben; 

 d) az Európai Parlament és az uniós nemzeti parlamentek együttes ülései; 
 e) sajtóértekezletek, a média tájékoztatására szolgáló intézményi rendezvények, 

ideértve a szemináriumokat; egyéb intézményi kommunikációs rendezvények; 
 f) az Elnökség és az Elnökök Értekezlete által felhatalmazott egyéb hivatalos szervek; 
 g) bizonyos adminisztratív események (versenyvizsgák, szemináriumok, a személyzet 

általános győlései stb.). 
 

Alapelvként a tolmácsolás a parlamenti szervek üléseire korlátozódik. Az igazgatási 
üléseken való tolmácsolást ezért a fıtitkár elızetes engedélye alapján lehet engedélyezni, a 
felhasználó által beadott, kellıen megindokolt kérelem, valamint a Tolmácsolási és 
Konferenciaszervezési Fıigazgatóság által megfogalmazott, az erıforrások rendelkezésre 
állására vonatkozó szakvélemény alapján, amely eljárásnak az a célja, hogy az ülésre akkor 
kerüljön sor, amikor éppen nem zajlanak nagy számban parlamenti ülések. 

 
(2) A Parlament (a Cotonoui Megállapodáshoz csatolt 1. jegyzıkönyvvel összhangban) az 

AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyőlés, (a hatályban lévı szabályokkal összhangban) az 
Euromediterrán Parlamenti Közgyőlés, az Euro–Latin-Amerikai Parlamenti Közgyőlés és a 
Közös Parlamenti Találkozók, illetve (a 2006. március 15-i együttmőködési 
keretmegállapodással összhangban) az Európai Ombudsman számára is biztosít 
tolmácsolást. 
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(3) A Parlament ezen túlmenıen tolmácsolást biztosít más uniós intézmények, valamint a 2014. 
február 5-i együttmőködési megállapodás értelmében a Régiók Bizottsága és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság számára. 

 
 

3. cikk 
Tolmácsolási rendszer 

 
A tolmácsolást a 2. cikk (1) és (2) bekezdésében említett valamennyi felhasználó számára kizárólag 
a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság biztosítja. 
 
A szinkrontolmácsolást egy vegyes rendszert alkalmazva biztosítják, amely valamennyi általánosan 
elismert tolmácsolási rendszert igénybe vehet, összhangban a tényleges nyelvi szükségletekkel és a 
rendelkezésre álló tolmácsállománnyal. 
 
 
 

4. cikk 
A munkahelyeken tartott ülésekre vonatkozó nyelvi szabályok 

 
(1) A plenáris ülés kivételével a munkahelyeken tartott ülések számára megbízatása idején 

minden felhasználó készít és naprakészen tart egy tolmácsolási nyelvi profilt a szóban forgó 
szervet alkotó képviselık tényleges nyelvi szükségletei alapján. Ennek a profilnak a 
kezelése az érintett szerv titkárságának a kötelezettsége, elnökével egyetértésben. Az 
igényelt és a ténylegesen használt nyelvek tekintetbevételével a profilt a Tolmácsolási és 
Konferenciaszervezési Fıigazgatóság és az érintett parlamenti szerv titkárságának 
egyetértésével, a 15. cikkben említett jelentések alapján rendszeresen aktualizálni kell. Az 
egyes bizottsági és küldöttségi titkárságok egy-egy kapcsolattartó személyt jelölnek ki, aki 
egyedül tartja a kapcsolatot a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatósággal. A 
Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság is külön kapcsolattartó személyt jelöl 
ki az egyes bizottságok és küldöttségek viszonylatában. 

 
(2) Az üléseket a tolmácsolási nyelvi profilban megadott aktív és passzív nyelvek használatával 

szervezik. Amennyiben a képviselık és a hivatalos vendégek részvételére vonatkozóan 
nyilvánvalóan kiderül, hogy egy bizonyos ülésen egy adott nyelvre nem lesz szükség, akkor 
az érintett szerv titkárságának errıl értesítenie kell a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési 
Fıigazgatóságot. 

 
 

5. cikk 
A munkahelyeken kívül tartott ülésekre vonatkozó nyelvi szabályok 

 

Parlamenti bizottságok és küldöttségek: 
(1) A nyelvi szabályokat az eljárási szabályzat 158. cikkének (3) és (4) bekezdésével 

összhangban kell meghatározni az ülést megelızı második hét csütörtökéig, attól függıen, 
hogy mely képviselık erısítették meg jelenlétüket az ülésen.  

(2) A külsı parlamenti tevékenységre kijelölt hetek alatti küldöttségek számára aktív 
tolmácsolás legfeljebb öt, a bizottság/küldöttség nyelvi profiljának megfelelı nyelven 
biztosítható. 
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Passzív tolmácsolás biztosítható a bizottság vagy küldöttség nyelvi profiljában megadott 
nyelveken, amennyiben az nem igényli a tolmácsfülkék és/vagy a tolmácsok számának 
növelését. Kizárólag az Elnökség engedélyezhet, kivételes körülmények között, ötnél több 
nyelven tolmácsolást, amennyiben a rendelkezésre álló költségvetési források és a 
rendelkezésre álló tolmácsállomány ezt lehetıvé teszi.5 

(3)  A külsı parlamenti tevékenységre kijelölt heteken kívüli küldöttségek számára a bizottság 
vagy küldöttség nyelvi profilja szerinti egy nyelvre történı tolmácsolást meg nem haladó, 
korlátozott nyelvi szolgáltatás biztosítható csak. 
 

Képviselıcsoportok: 
(4) Aktív tolmácsolást a képviselıcsoport tolmácsolási nyelvi profiljában megadott nyelvek 

legfeljebb 60%-án biztosítanak, összesen legfeljebb hét aktív nyelven. 
Passzív tolmácsolás biztosítható a képviselıcsoport tolmácsolási nyelvi profiljában 
megadott nyelveken, amennyiben az nem igényli a tolmácsfülkék és a tolmácsok számának 
növelését. 
Amennyiben a fogadó ország nyelve nem képezi részét a képviselıcsoport tolmácsolási 
nyelvi profiljában megadottaknak, ezen a nyelven is biztosítható aktív és passzív 
tolmácsolás. 
Kivételes körülmények esetén az Elnökség biztosíthatja az elsı és második bekezdésekben 
meghatározott szabályoktól történı eltérés lehetıségét. Ilyen esetben az Elnökség felkérheti 
a képviselıcsoportot az eltérés következtében felmerült költségekhez való hozzájárulásra. 

 
 

6. cikk 
Az üléseken való tolmácsolásra irányuló kérelmek ütemezése, koordinálása és feldolgozása 

 
(1) A Külsı és Belsı Politikák Fıigazgatóságai, valamint a képviselıcsoportok fıtitkárai 

legalább három hónappal elıre benyújtják az ülések elızetes menetrendjét a Tolmácsolási és 
Konferenciaszervezési Fıigazgatóság számára, ezáltal – a Tolmácsolási és 
Konferenciaszervezési Fıigazgatósággal együttmőködésben – biztosítva az ülések 
egyenletes eloszlását a munkahét rendelkezésre álló idıpontjai között. 
Ebben a menetrendben fel kell tüntetni az ülések idıpontját és helyszínét, valamint lehetıség 
szerint a tolmácsolásra kért nyelveket. 

 
(2) Egyrészrıl a Belsı és Külsı Politikák Fıigazgatóságainak ülésmenetrendekért felelıs 

egysége, másrészrıl a képviselıcsoportok fıtitkárai megteszik a felhasználóiktól származó 
kérelmek összehangolásához szükséges lépéseket. 

 
(3) A Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság beérkezésük sorrendjében 

foglalkozik a tolmácsolás iránti kérelmekkel, valamint az ilyen kérelmekhez benyújtott 
módosításokkal, a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott prioritási sorrend figyelembe 
vételével. 

 
(4) A Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság gondoskodik a szükséges 

koordinációról azokban az esetekben, ha egy felhasználó olyan idıpontra vonatkozóan nyújt 
be tolmácsolással kísért ülés iránti kérelmet, amely rendes körülmények között egy másik 

                                                 
5 A felhasználónak kellıen megindokolt kérelmet kell benyújtania, amelynek alapján a Tolmácsolási és 

Konferenciaszervezési Fıigazgatóság szakvéleményt fogalmaz meg. 

F5_Többnyelvűségi magatartási kódex

- 283 - 



 

DV\1030719HU.doc  

  

felhasználó számára van fenntartva. Az azonban az érintett felhasználó feladata, hogy 
szükség esetén megszerezze a politikai hatóságok hozzájárulását a parlamenti 
ülésmenetrendtıl való eltéréshez. 

 
(5) Amennyiben azonos prioritási szinthez tartozó, egyidejő kérelmeket nyújtanak be, illetıleg a 

8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésének a) pontjában említett vis maior 
esetén az ügyet a fıtitkárnak továbbítják elızetes engedélyezés végett, a felhasználó által 
beadott, kellıen megindokolt kérelem, valamint a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési 
Fıigazgatóság által megfogalmazott szakvélemény alapján.6 

 
 

7. cikk 
Ütemezési elvek 

 
(1) A plenáris üléshét kivételével és a rendelkezésre álló emberi erıforrások függvényében a 

párhuzamosan folyó, tolmácsolt ülések száma semmi esetre sem haladhatja meg a napi 16 
ülést.7 E globális korlátozáson túl az alábbi korlátok alkalmazandók: 
– legfeljebb 5 ülésen biztosítható legfeljebb 23 hivatalos nyelv lefedettsége (közülük egy, a 

plenáris ülés, valamennyi hivatalos nyelvvel); 
– további 4 ülésen biztosítható tolmácsolás legfeljebb 16 hivatalos nyelven;8  
– további 5 ülésen biztosítható tolmácsolás legfeljebb 12 hivatalos nyelven; továbbá 
– további 2 ülésen biztosítható tolmácsolás legfeljebb 6 hivatalos nyelven. 
Nem uniós nyelvek lefedettsége kizárólag akkor biztosítható, ha a szükséges erıforrások 
rendelkezésre állnak; az ilyen kérelmeket a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési 
Fıigazgatóság a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában szereplı eljárás szerint bírálja el. 
 

(2)  A bizottságoknak üléseiket a bizottsági ülésekre kijelölt heteken kell tartaniuk, az alábbi 
 lehetséges idıbeosztásokból választva: 

– „A” idısáv: hétfı ebédidıtıl kedd délutánig (maximum 3 félnap), és 
– „B” idısáv: szerda reggeltıl csütörtök délutánig (maximum 4 félnap). 
 A bizottsági ülésekre kijelölt hetek kedd és szerda délutánjain 5 idısáv háromoldalú 
egyeztetésekre, 11 idısáv pedig bizottsági ülésekre, illetve 12 bizottsági ülés esetén 4 idısáv 
háromoldalú egyeztetésekre van fenntartva. A küldöttségi üléseket fıszabály szerint a 
csütörtök délutáni idısávokban kell tartani. 
 

(3) Az ülések szokásos hossza félnaponta három és fél óra, kivéve a 2. cikk (1) bekezdésének a) 
és b) pontjában szereplı felhasználók üléseit. 
A szokásos idıtartamnál hosszabb ülések megtartásához szükség van a fıtitkár elızetes 
engedélyére, a felhasználó által beadott, kellıen megindokolt kérelem, valamint a 
Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság által megfogalmazott szakvélemény 
alapján. 
 

(4) Az ülések meghosszabbítására irányuló helyszíni kérelmek nem fogadhatók el. 
 

                                                 
6  A Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság a kért idıponthoz közeli más szabad idıpontot javasolhat  

annak érdekében, hogy a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelıen jobban el lehessen osztani az üléseket. 
7   Napi két tolmácsolási idıpontot véve alapul. 
8 Amennyiben az erıforrások rendelkezésre állnak, ezen ülések nyelvi lefedettsége elızetes engedély nélkül 

kiterjeszthetı legfeljebb 18 hivatalos nyelvre. Nem uniós nyelvek lefedettsége kizárólag akkor biztosítható, ha a 
szükséges erıforrások rendelkezésre állnak.    
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8. cikk 

Az ülésen való tolmácsolásra és a nyelvi lefedettségre irányuló kérelmek benyújtására és 
lemondására vonatkozó határidık 

 
 
A munkahelyeken tartott ülések 
 
(1)  A munkahelyeken tartott ülésekre az alábbi határidık vonatkoznak:  
 
  a) Ülések megtartására irányuló kérelmek 
 
  Vis maior esetétıl eltekintve, 

– további ülésre,9 

  – valamely ülés elhalasztására, vagy 
  – a helyszín megváltoztatására  

irányuló kérelmeket legkésıbb három héttel a szóban forgó ülés napját megelızıen kell 
benyújtani.  

  Ezeket a kérelmeket a 6. cikkben megállapított eljárások szerint kezelik. 
 
  b) Nyelvi lefedettségre irányuló kérelmek 
 

A további hivatalos nyelv lefedésére vonatkozó kérelmeket legkésıbb a szóban forgó ülés 
tervezett idıpontja elıtt három héttel kell benyújtani. Miután ez a határidı letelt, a kérelem 
csak akkor engedélyezhetı, ha a szükséges erıforrások rendelkezésre állnak. 
Amennyiben egy további hivatalos nyelv lefedésére irányuló kérelem egy másik nyelv 
lemondásával jár, a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság tájékoztatja a 
felhasználót a nyelvek cseréjével járó többletköltségekrıl.  
 
A nem uniós nyelvre vonatkozó kérelmeket legkésıbb a szóban forgó ülés tervezett 
idıpontja elıtt négy héttel kell benyújtani. Miután ez a határidı letelt, a kérelem csak akkor 
engedélyezhetı, ha a szükséges erıforrások rendelkezésre állnak. 
 
A további nyelvek iránti kérelmek benyújtásának és a már benyújtott kérelmek 
megerısítésének végsı határideje (az erıforrások rendelkezésre állásának garanciája nélkül) 
az ülést megelızı hét csütörtökén déli 12.00 óra.   
 
 Miután ez a határidı letelt, ilyen kérelem nem engedélyezhetı, hacsak ugyanazon 
üléshelyszínen egy másik felhasználó úgy nem dönt, hogy nincs szüksége az adott nyelvet 
biztosító tolmács-munkacsoportra az azonos idıben tartott ülésén. 

 
  c) Lemondás 
 

A Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóságot a lehetı leghamarabb, elvileg az 
ülés tervezett idıpontja elıtt három héttel, de minden esetben legkésıbb az ülést megelızı 

                                                 
9  A képviselıcsoportok üléseire vonatkozó igazgatási szabályok 5. cikkének (1) bekezdése alapján az üléshetek során a 

képviselıcsoportok rendelkezésére bocsátott tolmács-munkacsoportok részvételével zajló ülések nem számítanak 
további üléseknek. 
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hét csütörtökén déli 12.00 óráig tájékoztatni kell egy ülés vagy egy nyelv lemondásáról. A 
lemondás ideje szolgál alapul a felmerülı költségek kiszámításához, és a Tolmácsolási és 
Konferenciaszervezési Fıigazgatóság figyelembe veszi azt a 15. cikk szerinti jelentés 
elkészítésekor.  

 
 
A munkahelyeken kívül tartott ülések 

 
(2)  A munkahelyeken kívül tartott ülésekre az alábbi határidık vonatkoznak:  
  

a) Ülések megtartására irányuló kérelmek 
 
Vis maior esetétıl eltekintve,  
– további ülésre,10 
– valamely ülés elhalasztására, vagy  
– a helyszín megváltoztatására 
 irányuló kérelmeket legkésıbb hat héttel a szóban forgó ülés napját megelızıen kell 
benyújtani. 
Ezeket a kérelmeket a 6. cikkben megállapított eljárások szerint kezelik. 

 
  b) Nyelvi lefedettségre irányuló kérelmek 
 

Az 5. cikkre is figyelemmel a további nyelv lefedésére vonatkozó kérelmeket legkésıbb a 
szóban forgó ülés tervezett idıpontja elıtt hat héttel kell benyújtani. Miután ez a határidı 
letelt, a kérelem csak akkor engedélyezhetı, ha a szükséges erıforrások rendelkezésre 
állnak. 

 
Amennyiben egy további nyelv lefedésére irányuló kérelem egy másik nyelv lemondásával 
jár, a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság tájékoztatja a felhasználót a 
nyelvek cseréjével járó többletköltségekrıl.  

 
A további nyelvek iránti kérelmek benyújtásának és a már benyújtott kérelmek 
megerısítésének végsı határideje (az erıforrások rendelkezésre állásának garanciája nélkül) 
az ülést megelızı második hét csütörtökén déli 12.00 óra.  

 
Miután ez a határidı letelt, ilyen kérelem nem engedélyezhetı, hacsak ugyanazon 
üléshelyszínen egy másik felhasználó úgy nem dönt, hogy nincs szüksége az adott nyelvet 
biztosító tolmács-munkacsoportra az azonos idıben tartott ülésén. 

 
c) Lemondás 
 
A Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóságot mindig a lehetı leghamarabb, 
elvileg az ülés tervezett idıpontja elıtt hat héttel, de minden esetben legkésıbb az ülést 
megelızı második hét csütörtökén déli 12.00 óráig tájékoztatni kell egy ülés vagy egy nyelv 
lemondásáról. A lemondás ideje szolgál alapul a felmerülı költségek kiszámításához, és a 

                                                 
10  A képviselıcsoportok üléseire vonatkozó igazgatási szabályok 5. cikkének (1) bekezdése alapján az üléshetek során 

a képviselıcsoportok rendelkezésére bocsátott tolmács-munkacsoportok részvételével zajló ülések nem számítanak 
további üléseknek. 
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Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság figyelembe veszi azt a 15. cikk 
szerinti jelentés elkészítésekor.  

 
 

II. RÉSZ 

JOGÁSZ-NYELVÉSZI VÉGLEGESÍTÉS ÉS FORDÍTÁS 
 
 

9 cikk 
A fordítási és jogász-nyelvészi szolgáltatásokra vonatkozó beterjesztés és elızetes tervezés 

 
(1) Valamennyi fordítási kérelmet a belsı számítógépes rendszeren keresztül kell benyújtani. 

Ezzel egyidejőleg a fordítandó dokumentum eredetijét a kérelmezı szolgálatnak fel kell 
helyeznie az „Epades” fájlrendszerre, az adott szolgálat számára kijelölt helyre, a megfelelı 
könyvtárba. A fordítási munka párhuzamosságainak elkerülése, illetve a fordítás 
koherenciája és minısége érdekében az eredeti szövegeknek a hatályos modellek és 
nyomdai követelmények szerint kell készülniük, nyelvi és szerkesztési szempontból 
megfelelı minıségben, a szükséges referenciákkal ellátva. 

 
(2) A bizottságok titkárságai, ideértve a tematikus osztályokat is, munkaprogramjuk alapján 

negyedévente tájékoztatják a fordítási és jogász-nyelvészi szolgálatokat a várható 
munkaterhelésrıl. Kiugróan hosszú szövegek és/vagy nagy számú várható módosítás esetén 
az érintett felek azonnal kiadnak egy korai figyelmeztetést. 

 
(3) A fordítási és jogász-nyelvészi szolgálatok ugyanígy azonnal korai figyelmeztetést adnak a 

bizottsági titkárságok és tematikus osztályok számára abban az esetben, ha várhatóan 
nehézséget okoz számukra a határidı betartása. 

 
 

10. cikk 
Határidık és fordítási idı 

 
(1) A parlamenti bizottságokban vagy küldöttségekben tárgyalandó szövegeket a bizottság vagy 

a küldöttség titkárságának az adott ülés elıtt legalább 10 munkanappal be kell nyújtania 
fordításra a belsı számítógépes rendszeren keresztül. 
Amennyiben a 10 munkanapos határidıt (amely a Jogalkotási Igazgatóság számára 
rendelkezésre álló 1 munkanapot is magában foglalja) betartották, a fordításokat az adott 
ülés elıtt legalább 2 munkanappal rendelkezésre bocsátják elektronikus formában. Ezt 
követıen a szövegek kinyomtathatók és az ülésen kioszthatók. 
 

(2) A parlamenti bizottságok által elfogadott végleges jelentések akkor tőzhetık az üléshét 
napirendjére, ha ezeket a Jogalkotási Igazgatóság legkésıbb az alábbi határidıkön belül 
beterjesztés céljából, illetve jogalkotási végleges jelentések, valamint az eljárási szabályzat 
módosításai esetében véglegesítés céljából továbbította: 
a) elsı olvasatbeli jogalkotási jelentések (COD) esetén az üléshét elıtt egy hónappal 
b) a konzultációs vagy egyetértési eljárás keretében elfogadott jogalkotási jelentések 

(CNS, NLE, APP) és a saját kezdeményezéső jelentések (INL, INI) esetében 
legkésıbb az adott plenáris üléshetet megelızı negyedik munkahét péntekéig; 

c) egyéb jelentések esetében az üléshetet megelızı harmadik munkahét péntekéig. 
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Amennyiben a határidıket betartották, a jelentések legkésıbb az üléshetet megelızı 
második hét péntekén déli 12.00 órakor valamennyi hivatalos nyelven a képviselıcsoportok 
rendelkezésére állnak. Az elsı olvasatbeli jogalkotási jelentések (COD) azonban a belsı 
számítógépes rendszeren történt benyújtásuktól számított 10 munkanapon belül 
rendelkezésre állnak. 
A végleges jelentéseket bizottsági elfogadásuk után a lehetı legrövidebb idın, elvileg 2 
munkanapon belül továbbítják a Jogalkotási Igazgatóságnak véglegesítés céljából. 
 

(3) Ha az eljárási szabályzat 73. cikkének (5) bekezdésével összhangban rendes jogalkotási 
eljárás keretében sikerül megállapodásra jutni a Tanáccsal, az elfogadott szöveget a 
Parlament szolgálatai továbbítják fordításra, amely 10 munkanapos határidıvel készül el. 
Sürgıs esetekben rövidebb határidı is alkalmazható, figyelemmel az intézmények által 
elfogadott jogalkotási menetrendre. 
 

(4) A kérdések esetén az alábbi fordítási idıre van szükség: 
a) írásbeli választ igénylı kérdések: 5 munkanap; 
b) írásbeli választ igénylı, elsıbbséget élvezı kérdések: 3 munkanap; 
c) a kérdések órájára szánt kérdések: 1 munkanap. 
 

(5) Az elnök, a Parlament irányító szervei, az egyeztetıbizottság vagy a fıtitkár 
dokumentumain kívül valamennyi egyéb szövegre legalább 10 munkanapos fordítási idı 
vonatkozik. 

 
(6) Az (1) és (2) bekezdésben elıírt határidık alól az elnök adhat felmentést, amennyiben a 

szerzıdések által elıírt határidık miatt, illetve az Elnökök Értekezlete által meghatározott 
prioritások értelmében sürgıs szövegekrıl van szó, tekintettel az intézmények által 
elfogadott jogalkotási menetrendekre. 

 
(7) Az e cikkben elıírt határidıket az érintett bizottság titkárságával egyetértésben meg lehet 

hosszabbítani, amennyiben különösen hosszú szövegrıl vagy kivételesen sok módosításról 
van szó, illetve ha a szövegre a 14. cikk (2) bekezdése szerint eltérést engedélyeztek. 

 
(8) A plenáris ülésen tárgyalandó, a képviselıcsoportok által készített dokumentumok esetében 

a benyújtási határidıt az Elnökök Értekezlete határozza meg a napirendben. Ez a határidı 
rendszerint az üléshetet megelızı héten szerda 12.00 óra.  
Ezen határidı után semmilyen változtatás nem eszközölhetı a képviselıcsoport által 
benyújtott szövegen. 
Képviselıcsoport nevében benyújtott szövegeken benyújtásukkor szerepelnie kell az 
elıterjesztı képviselık legalább egyike aláírásának. 
 

(9) A képviselık kérhetik a plenáris ülések kivonatainak fordítását az általuk kiválasztott 
hivatalos nyelvekre. A képviselık évente személyenként 30 oldal ilyen fordítást kérhetnek. 
Ez a jogosultság szigorúan személyre szól, át nem ruházható, és azt a következı évre átvinni 
nem lehet. A kivonatok fordítási ideje elvben nyelvkombinációnként legalább 10 munkanap. 
Az intézmény más hivatalos testületei is kérhetik a szó szerinti jegyzıkönyv kivonatainak 
fordítását, különösen akkor, ha egy vagy több felszólalással kapcsolatosan intézkedéseket 
kell hozni. 
 

(10) Az elnök, a Parlament irányító szervei, az egyeztetıbizottság vagy a fıtitkár által benyújtott 
szövegeket, az eljárási szabályzat 154. cikkének (2) bekezdése értelmében sürgıs eljárás 
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keretében kezelt szövegeket, illetve a 105. és a 106. cikk értelmében lerövidített határidıvel 
vagy sürgısséggel kezelt szövegeket az erıforrások lehetıségei szerint a lehetı 
leggyorsabban kell lefordítani, figyelemmel a 13. cikkben meghatározott prioritásokra és a 
kért határidıre. 

 
 

11. cikk 
A jogász-nyelvészi véglegesítés prioritási sorrendje 

 
(1) A következı dokumentumtípusokat a Jogalkotási Igazgatóság a következı prioritási 

sorrendben véglegesíti: 
a) a Tanáccsal a rendes jogalkotási eljárás keretében kialakított megállapodások; 
b) parlamenti bizottságok jogalkotási jelentései és azok módosításai; 
c) parlamenti bizottságok jogalkotási jelentéstervezetei és azok módosításai; 
d) parlamenti bizottságok jogalkotási véleményei és azok módosításai; 
e)  parlamenti bizottságok jogalkotási véleménytervezetei és azok módosításai; 
A b) és e) pontban említett szövegek tekintetében csak azokat a szövegrészeket véglegesítik, 
amelyek késıbb a plenáris ülésen szavazásra kerülnek, a rövid indokolások és az 
indokolások kivételével. 
 

(2) A Jogalkotási Igazgatóság nyomon követi a parlamenti bizottságok munkáját, és felkérésre 
tanácsot és segítséget nyújt a képviselıknek és a bizottság titkárságának az (1) bekezdésben 
említett jogalkotási és parlamenti szövegek megszövegezésében. 

 
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt szövegeken kívül a Jogalkotási Igazgatóság más szövegeket is 

véglegesíthet, amennyiben erıforrásai megengedik. 
 
 

12. cikk 
Véglegesítendı szövegek benyújtása és visszaküldése 

 
(1) A parlamenti bizottságoktól származó, jogász-nyelvészi véglegesítésre váró szövegeket az 

ITER-rendszeren keresztül kell benyújtani a Jogalkotási Igazgatósághoz, azok fordítása 
elıtt. 

 
(2) Az eljárási szabályzat 73. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott szövegek kivételével a 

Jogalkotási Igazgatóság elvben a szöveg beérkezése utáni egy munkanapon belül elvégzi a 
véglegesítést. 
A bizottságban elfogadott szövegekben a Jogalkotási Igazgatóság nem technikai jellegő 
módosításokat kizárólag a bizottság elnökének irányításával mőködı titkárság 
beleegyezésével tehet. 
A Jogalkotási Igazgatóság által véglegesített és módosított, valamint a parlamenti 
bizottságok titkársága által jóváhagyott szövegtervezet a fordítás és a további változatok 
létrehozása céljaira a bizottság vagy a szerzı által eredetileg benyújtott szöveg helyére lép. 
Az érintett bizottság titkárságának automatikusan megküldik a szöveg elektronikus 
másolatát („copy-back”). 
 

(3) Annak érdekében, hogy a Jogalkotási Igazgatóság képes legyen a véglegesítés elvégzésére 
egy munkanapon belül, a bizottsági titkárságok biztosítják, hogy a szöveg felelıséül kijelölt 
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személy (vagy az érintett titkárságon dolgozó helyettese) az adott idıben rendelkezésre 
álljon a felmerülı kérdések megválaszolására. 

 
(4) Az ebben a cikkben meghatározott határidı az érintett bizottság titkárságának 

beleegyezésével meghosszabbítható különösen hosszú szövegek, különösen nagy 
mennyiségő módosítás és különösen nagy munkaterhelés esetén, vagy olyan esetekben, 
amikor a körülmények megengedik a határidı meghosszabbítását. 

 
(5) Ha az eljárási szabályzat 73. cikkének (5) bekezdésével összhangban rendes jogalkotási 

eljárás keretében sikerül megállapodásra jutni a Tanáccsal, a Jogalkotási Igazgatóság a 
Parlament és a Tanács fordítási szolgálatai fordításának beérkezése utáni hat héten belül 
elvégzi a véglegesítést a 2007. június 13-i, az együttdöntési eljárás gyakorlati 
vonatkozásairól szóló közös nyilatkozat 40. pontjában, illetve a 2011. július 26-i, az 
EUMSZ 294. cikke (4) bekezdésének elsı olvasatbeli megállapodások esetében való 
végrehajtására vonatkozó adminisztratív gyakorlati intézkedésekben elıírtak szerint. 

 
(6) A 11. cikk (3) bekezdésében említett szövegek véglegesítésének határidejét a kérelmezı 

szolgálattal egyetértésben, egyénileg kell meghatározni. 
 

 

13. cikk 
Fordítási prioritási sorrend 

 
(1) A következı dokumentumtípusokat a Fordítási Fıigazgatóság a következı prioritási 

sorrendben fordítja le: 
a) plenáris ülésen szavazásra bocsátandó dokumentumok: 

-  az eljárási szabályzat 73. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott szövegek, 
- jogalkotási jelentések és azok módosításai, 
- nem jogalkotási jelentések és azok módosításai, 
- állásfoglalásra irányuló indítványok és azok módosításai; 

b) az Elnök, a Parlament irányító szervei, az egyeztetıbizottság és a fıtitkár számára 
készült dokumentumok; 

c) bizottságban megtárgyalandó dokumentumok, amelyeket azután a plenáris ülésen 
szavazásra bocsáthatnak: jelentéstervezetek, módosítások, véleménytervezetek, 
végleges vélemények, állásfoglalásra irányuló indítványtervezetek; 

d) egyéb, bizottságban megvitatandó dokumentumok: munkadokumentumok, 
összefoglalók. 

E dokumentumtípusok esetén a legmagasabb szintő minıségi normákat kell alkalmazni. 
 

(2) A fordítói szolgálatok az alábbi felhasználóknak is rendelkezésére állnak: 
a) parlamenti küldöttségek (a küldöttségek által kiválasztott két hivatalos nyelven); 
b) tematikus osztályok és kutatási szolgálatok; 
c) képviselıcsoportok (a parlamenti tevékenységgel közvetlenül összefüggı 

dokumentumok – mindegyik képviselıcsoport kérheti továbbá sürgıs 
dokumentumok fordítását képviselıcsoportonként heti legfeljebb 15 oldal 
terjedelemben); 

d) az Elnökség és az Elnökök Értekezlete által felhatalmazott egyéb hivatalos szervek; 
e) képviselık, különösen írásbeli kérdések és egyéb, a parlamenti tevékenységhez 

közvetlenül kapcsolódó dokumentumok esetén; 
f) a Parlament Fıtitkársága adminisztratív és kommunikációs igények esetén. 
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(3) A Parlament fordítási szolgáltatást biztosít továbbá (a Cotonoui Megállapodáshoz csatolt 

elsı jegyzıkönyvvel összhangban) az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyőlés, (a hatályban 
lévı szabályokkal összhangban) az Euromediterrán Parlamenti Közgyőlés és az Euro–Latin-
Amerikai Parlamenti Közgyőlés, illetve (a 2006. március 15-i együttmőködési 
keretmegállapodással összhangban) az Európai Ombudsman számára. 

 
(4) A Parlament ezen túlmenıen a 2014. február 5-i együttmőködési megállapodás értelmében 

fordítási szolgáltatást biztosíthat a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság számára is. 

 

 
14. cikk 

A fordításra benyújtott szövegek terjedelme 
 
(1) A fordításra benyújtott szövegek terjedelmére a következı korlátozások vonatkoznak: 
 

a) Indokolások és elıkészítı  7 oldal nem jogalkotási jelentések esetében 
  munkadokumentumok:  6 oldal jogalkotási jelentések  esetében 
      3 oldal jogalkotási vélemények esetében 
 
b) Állásfoglalási indítványtervezetek: 4 oldal, preambulumbekezdésekkel együtt, 
      de bevezetı hivatkozások nélkül 
 
c) Nem jogalkotási vélemények 
    javaslatai:    1 oldal 
 
d) Módosítások indokolása:  500 karakter 
 
e) Összefoglalók:   5 oldal 
 
Egy oldalnak egy 1500 karakterbıl álló szövegegység tekintendı (nem számítva a 
szóközöket). 

 
(2) A parlamenti bizottságok elıadójuk számára eltéréseket engedélyezhetnek az (1) bekezdésben 

megállapított korlátozásoktól, feltéve, hogy azok nem haladják meg az évi 45 oldalnyi 
tartalékkeretet. Az eltérésrıl elıre tájékoztatni kell a Bizottsági Elnökök Értekezletét, hogy 
megállapíthassák, hogy ez összeegyeztethetı-e a megszabott éves tartalékkeret 
mennyiségével. Amennyiben a bizottság kimerítette éves tartalékkeretét, minden további 
eltéréshez az Elnökség engedélye szükséges. 

 
 

RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

15. cikk 
A felhasználók felelısségének tudatosítása 
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(1) A tolmács- és fordítószolgálatok hathavonta tájékoztatják a felhasználókat a nyelvi 
szolgáltatásokért folyamodó kérelmeik folytán felmerült költségekrıl, valamint arról, hogy 
milyen arányban tartották be a kódex rendelkezéseit. 

 
(2) Minden ülés végén a tolmács-munkacsoportok vezetıi az adott ülés titkárságával 

egyetértésben elkészítik a kérelmezett, de az ülés során igénybe nem vett tolmácsolási 
szolgáltatások listáját a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóság fıigazgatója 
számára. Ennek a listának a másolatát eljuttatják az érintett ülés titkárságára is. Az ülés 
titkársága feljegyzi az ülés tényleges lezárásának idıpontját, és errıl azonnal értesíti a 
Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Fıigazgatóságot. 

 
(3) A tolmács- és fordítószolgálatok ezen túlmenıen jelentést készítenek az Elnökség számára a 

nyelvi szolgáltatások igénybevételérıl. E jelentésnek tartalmaznia kell a felhasználók által 
beadott kérelmek kapcsán nyújtott nyelvi szolgáltatások elemzését, illetve az e 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeket. 

 
 

16. cikk 
A bıvítéseket követı átmeneti intézkedések 

 
Amíg az erıforrások elegendıek ahhoz, hogy teljes szolgáltatás nyújtását tegyék lehetıvé valamely 
új nyelven, addig a tolmácsolási és fordítási erıforrások allokációjára vonatkozó átmeneti 
intézkedések foganatosíthatók, figyelemmel a rendelkezésre álló erıforrásokra. 
 
 

17. cikk 
Hatálybalépés 

 
Ez a határozat módosított formájában 2014. július 1-jén lép hatályba, és felváltja a 2008. november 
17-i magatartási kódexet. 
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