
A parlamenti munkaterv 

(18) Rövidebb határidők vagy sürgősségi esetek kivételével a Bizottság az e megállapodás hatálya alá 
tartozó végrehajtási intézkedések tervezetének továbbítása esetén figyelembe veszi azon időszakokat, amikor 
az Európai Parlament nem ülésezik (téli és nyári szünet, európai választások), annak érdekében, hogy a 
Parlament gyakorolhassa az 1999/468/EK határozatban és az e megállapodásban meghatározott határ
időkön belül az előjogait. 

Együttműködés az Európai Parlament és a Bizottság között 

(19) A két intézmény kinyilvánítja, hogy a különös végrehajtási intézkedések tekintetében a teljes körű 
együttműködés biztosítása érdekében készek egymásnak segítséget nyújtani. E célból igazgatási szinten 
megfelelő kapcsolatokat hoznak létre. 

Hatályukat vesztő megállapodások 

(20) Az Európai Parlament és a Bizottság közötti, az 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárá
sairól szóló 2000. évi megállapodás ( 1 ) hatályát veszti. A következő megállapodások helyébe új megálla
podás lépett, így azokat az Európai Parlament és a Bizottság magára nézve hatálytalannak tekinti: az 1988- 
as Plumb–Delors megállapodás, az 1996-os Samland–Williamson megállapodás és az 1994-es modus 
vivendi ( 2 ). 

( 1 ) HL L 256., 2000.10.10., 19. o. 
( 2 ) HL C 102., 1996.4.4., 1. o. 

Végrehajtási intézkedések (a 81. cikk módosítása) 

P6_TA(2008)0190 

Az Európai Parlament 2008. május 8-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzata 
81. cikkének módosításáról – végrehajtási intézkedések (2008/2027(REG)) 

(2009/C 271 E/10) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel elnöke 2008. március 27-i levelére, melyben az Elnökök Értekezlete által 2007. december 12- 
én jóváhagyott intézményközi megállapodást továbbította, 

— tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapítá
sáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárá
saival kapcsolatos, az Európai Parlament és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodásra ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (2) bekezdésére, 201. és 202. cikkére, 

— tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0108/2008), 

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

2. rámutat arra, hogy e módosítás a következő ülésszak első napján lép hatályba; 

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

HU C 271 E/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.12. 

( 1 ) Elfogadott szövegek, 2008.5.8., P6_TA(2008)0189. 
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HATÁLYOS SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

1. módosítás 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

81. cikk – (4) bekezdés – a) pont 

a) az ellenorzés ideje akkor kezdodik, amikor az intézkedések 
tervezetét az összes hivatalos nyelven megküldték a Parla
mentnek; 

a) az ellenorzés ideje akkor kezdodik, amikor az intézkedések 
tervezetét az összes hivatalos nyelven megküldték a Parla
mentnek. Rövidebb határidok esetén (a Bizottságra ruhá
zott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljá
rások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi hatá
rozat 5a. cikke (5) bekezdésének b) pontja) és sürgos 
esetekben (az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (6) 
bekezdése) az ellenorzés határidejét a végrehajtási intéz
kedés végleges tervezetének az 1999/468/EK határozatnak 
megfeleloen létrehozott bizottság tagjainak elküldött nyelvi 
változatokban az Európai Parlament általi kézhezvételétol 
kell számítani, kivéve, ha a parlamenti bizottság elnöke 
kifogást emel. A 138. cikk ebben az esetben nem alkalmaz
ható;
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