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  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. 

F1_Határozat a saját kezdeményezésű jelentések készítésére vonatkozó engedélyezési eljárásról



 

  

 

 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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