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Tisztelt Elnök Úr! 
 
A ma hatályba lépő Lisszaboni Szerződés fontos előrelépést jelent a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unió tevékenységében betöltött szerepe szempontjából. Az új 
Szerződés első alkalommal mondja ki egyértelműen, hogy „a nemzeti parlamentek 
tevékenyen hozzájárulnak az Unió jó működéséhez”, és elismeri azok központi szerepét az 
Unió demokratikus felépítésében. A Szerződés a nemzeti parlamentek szerepének 
fokozására irányuló konkrét intézkedésekkel ad nyomatékot ennek a megközelítésnek. 
 
Meggyőződésünk szerint a parlamentek 40 kamarája olyan szerepet játszik majd, amely 
hozzájárul a demokratikusabb és átláthatóbb Európai Unió kialakításához. Amint azt Ön 
is tudja, ez a Bizottság mindig határozottan kiállt a nemzeti parlamentek fokozottabb 
szerepvállalása mellett. Mi és kollégáink 2004. évi hivatalba lépésünk óta több mint 500 
megbeszélést folytattunk a nemzeti parlamentekkel és azok képviselőivel. 2006-ban a 
politikai párbeszéd olyan mechanizmusát hoztuk létre, amely különleges kommunikációs 
csatornát biztosít a Bizottság és a nemzeti parlamentek között. Nagyra értékeljük a 
nemzeti parlamentek e mechanizmusra adott lelkes válaszát. 
 
A Bizottság most lépteti életbe azokat az intézkedéseket, amelyek az új Szerződés 
legfontosabb rendelkezéseinek végrehajtása érdekében szükségesek. E rendelkezések 
konkrétan az Európai Unió működéséről szóló szerződés 70., 85., 88. és 352. cikke, 
valamint az 1. és 2. jegyzőkönyv azon részei, amelyekért a Bizottság különleges 
felelősséget visel. Különös jelentőséggel bír az az új mechanizmus, amely kitüntetett 
szerepet biztosít a nemzeti parlamentek számára a szubszidiaritás elve érvényesülésének 
vizsgálatában. 
 
Mindenekelőtt hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Bizottság az említett mechanizmust az 
intézmény és a nemzeti parlamentek közötti tágabb politikai kapcsolatrendszer részének 
tekinti, amelyet egyidejűleg kell alkalmazni a jövőben is természetszerűleg folytatandó 
politikai párbeszéddel. A mechanizmus kedvező alkalmat kínál a politikaalakítási 
folyamat elmélyítésére és a Szerződés említett központi elve hatékony alkalmazásának 
javítására. 
 
A Bizottság elkötelezett az iránt, hogy átláthatóan és hatékonyan működtesse a szóban 
forgó mechanizmust. Nagyra értékeljük a nemzeti parlamenteknek az Európai Ügyekkel 
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Foglalkozó Bizottságok Konferenciáján (COSAC) és más fórumokon folytatott 
eszmecserék során nyújtott hozzájárulásait, amelyek fontos szerepet töltenek be az 
elképzeléseinkben. Mérlegeltük, hogy az említett célkitűzés hogyan valósítható meg a 
legmegfelelőbben. A mellékletben található dokumentum körvonalazza azokat az 
eljárásokat, amelyeket annak érdekében fogunk bevezetni, hogy a rendszer a 
mechanizmus alkalmazási körébe tartozó első javaslat elfogadása után azonnal 
megkezdhesse működését. A jövőben természetesen szükségessé válhat az említett 
eljárások kiigazítása, figyelembe véve azokat a gyakorlati tapasztalatokat, amelyeket 
mindannyian az elkövetkező hónapok során fogunk megszerezni. 
 
Meggyőződésünk, hogy a Szerződés megnyitja az utat a nemzeti parlamentek európai 
politikameghatározásban játszott tevékeny és építő jellegű szerepének további elmélyítése 
előtt, és várakozással tekintünk a politikai partneri kapcsolataink fejlesztésére irányuló 
kapcsolatfelvételek és eszmecserék gyakoribbá válása elé. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
 
José Manuel Barroso       Margot Wallström 
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Melléklet 
 
 
 

A LISSZABONI SZERZŐDÉS 2. JEGYZŐKÖNYVE SZERINTI SZUBSZIDIARITÁS-
ELLENŐRZÉSI MECHANIZMUS MŰKÖDÉSÉNEK GYAKORLATI SZABÁLYAI 

 
 
A mechanizmus zökkenőmentes működése érdekében mindegyik kamarával 
tisztázni kell néhány gyakorlati kérdést: 

• Először is, kérjük erősítse meg, hogy az Ön kamarája mely nyelven/ nyelveken 
kívánja megkapni a Bizottság dokumentumait, illetve kívánságuk szerint a 
Bizottság mely elektronikus címre (lehetőleg e-mailcímre) küldje meg azokat. 

• Másodsorban, nagyra értékelnénk, ha tájékoztatna arról, miképpen biztosítható, 
hogy a Bizottsághoz beérkező indokolt vélemények az Ön kamarájának 
megalapozott véleményét képviseljék. 

 
 

Dokumentumok továbbítása 
 
A Bizottság elektronikus úton valamennyi konzultációs dokumentumát és a 
jogalkotási aktusok tervezeteit megküldi a nemzeti parlamenteknek azzal egyidejűleg, 
amikor eljuttatja azokat az Európai Parlamentnek és/vagy a Tanácsnak. E 
dokumentumok másolatát megküldjük az IPEX-hálózatnak. Az egyes kamarák által 
igényelt különféle nyelvi változatok eljuttatására ezt követően kerül sor, amint azok 
elérhetővé vállnak. 
 
A szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus alkalmazási körébe tartozó – vagyis a 
megosztott hatáskörök területét érintő – jogi aktusok tervezeteihez kísérőlevelet 
("lettre de saisine") fogunk csatolni, amely kifejezett hivatkozást tartalmaz a 2. 
jegyzőkönyvben említett eljárásra és meghatározza a szóban forgó határidőt. 
 
A Bizottság minden hét végén megküldi az egyes nemzeti parlamenteknek a 
megelőző hét során eljuttatott dokumentumok összefoglaló jegyzékét. A Bizottság 
tájékoztatásul másolatot készít az összefoglaló jegyzékről az Európai Parlament, a 
Tanács és az IPEX számára. Ha egy nemzeti parlament azt észleli, hogy nem kapta 
meg a jegyzékbe foglalt valamennyi dokumentumot, haladéktalanul tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot, amely ezt követően ismét megküldi a szóban forgó 
dokumentumokat. Amennyiben egyetlen nemzeti parlament sem küld visszajelzést 3 
munkanapon belül, a Bizottság úgy tekinti, hogy rendben megkapták a heti 
jegyzékben szereplő dokumentumokat. Az említett heti dokumentumjegyzék a 
Bizottság által megküldött egyes dokumentumok egyedi átvételi elismervényeinek a 
helyébe lép. 
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Határidők 
 
A nyolchetes határidő a kísérőlevél (lettre de saisine) megküldését követően 
kezdődik. A kísérőlevél megküldésére az adott dokumentum utolsó nyelvi 
változatának továbbításával egyidejűleg kerül sor. Az Európai Parlament, a Tanács és 
az IPEX ugyanazon a napon tájékoztatást kap az említett kísérőlevelek (lettres de 
saisine) megküldéséről. 

 
Ha egy nemzeti parlament nem kap meg egy dokumentumot, akkor módosul a 2. 
jegyzőkönyvben említett határidő. A Bizottság a megfelelő késedelem szem előtt 
tartásával, esetenként új határidőt tűz ki, és arról megfelelően tájékoztatja a nemzeti 
parlamentet. Az összes többi nemzeti parlamentre az eredeti határidő alkalmazandó. 
 
A Bizottság – a nemzeti parlamentek nyári ülésezési szünetének szem előtt tartása 
érdekében – az augusztus hónapot nem veszi figyelembe az 2. jegyzőkönyvben 
említett határidő meghatározásánál. A kísérőlevélben (lettre de saisine) rendszeresen 
szerepel majd ilyen értelmű konkrét hivatkozás. 
 
 
A nemzeti parlamentek véleményeinek alkalmazási területe 
 
A Bizottság felkéri a nemzeti parlamenteket, hogy véleményeikben lehetőség szerint 
különítsék el a javaslat szubszidiaritással összefüggő vonatkozásaira, valamint annak 
érdemi részére tett észrevételeiket, illetve a lehető legegyértelműbben fejtsék ki, hogy 
értékelésük szerint a javaslat összhangban áll-e a szubszidiaritás elvével, mivel a 
szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus a politikai párbeszéddel egyidejűleg kerül 
alkalmazásra. Az utóbbi pedig a nemzeti parlamenteknek továbbított dokumentumok 
összes aspektusára kiterjed, nem kizárólag a szubszidiaritás elvének való 
megfelelésre. Mindazonáltal a Bizottság természetesen teljes mértékben tisztában van 
azzal, hogy a nemzeti parlamentek választják meg saját munkamódszerüket és azt, 
hogy milyen formátumban fogják megküldeni indokolt véleményeiket a 
Bizottságnak. 
 
 
Szavazatküszöbök 
 
A Bizottság mindig előnyben részesítette a nemzeti parlamentektől kapott 
vélemények politikai értelmezését. Ennélfogva mérlegel majd minden olyan – a 
Szerződésben meghatározott szavazatküszöbökhöz közelítő – indokolt véleményt, 
amely kifogásokat támaszt egy jogalkotási javaslatnak a szubszidiaritás elvével való 
összhangja tekintetében, még akkor is, ha a különböző indokolt vélemények eltérően 
indokolják a szubszidiaritás elvének nemteljesülését, vagy a javaslat különféle 
rendelkezéseire hivatkoznak. 
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A Bizottság elemez majd minden – a nyolchetes határidőn belül hozzá eljuttatott – 
kedvezőtlen véleményt, és ellenőrzi, hogy azok elérték-e a szavazatküszöböt. A 
Bizottság a határidő letelte után politikai értékelést készít azokról az ügyekről, 
amelyekben elérték a szavazatküszöböt, valamint megerősíti a szubszidiaritás-
ellenőrzési mechanizmus megindítását. Erről megfelelően tájékoztatni fogja a 
nemzeti parlamenteket, az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az IPEX-et. 
 
A Bizottság a politikai párbeszéd keretében ad választ az érintett nemzeti 
parlamenteknek, amennyiben nyolc héten belül nem érik el a szavazatküszöböket, 
vagy ha a vélemények a határidő lejárta után érkeznek. 
 
A szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus hatálya alá tartozó javaslatokra vonatkozó 
nemzeti parlamenti véleményeket a nyolchetes határidő letelte után közzétesszük a 
Bizottság weboldalán. 
 
 
A javaslatok felülvizsgálata 
 
A sárga és a narancssárga lapos eljárás esetén egyaránt a biztosok testülete dönt majd 
arról, hogy fenntartja, módosítja vagy visszavonja a szóban forgó jogalkotási 
javaslatot, és döntésének indoklásául bizottsági közleményt ad ki. Ezt követően a 
közleményt megküldjük az összes nemzeti parlamentnek, valamint a jogalkotónak és 
az IPEX-nek. A narancssárga lapos eljárás esetében a nemzeti parlamentektől kapott, 
konkrét ügyre vonatkozó indokolt véleményeket csatoljuk az említett közleményhez. 

 
 
Átmenet 
 
Említést érdemel, hogy a folyamatban lévő és módosított javaslatokra nem terjed 
majd ki a 2. jegyzőkönyvben előirányzott mechanizmus hatálya. 
 

 
 


