
B. mivel Witold Tomczakot azzal vádolják, hogy 39 669 PLN (mintegy 11 500 EUR) értékű kárt okozott 
„A kilencedik óra” elnevezésű szoborban – amely egy kő által agyonnyomott II. János Pál pápát ábrázol – 
2000. december 21–én a varsói Zachęta galériában, és ezáltal megszegte a lengyel büntető törvénykönyv 
288. cikkének (1) bekezdését ( 1 ); 

C. mivel a varsói kerületi ügyészség bizonyítékokat gyűjtött Witold Tomczak ellen, aki viszont nem volt 
hajlandó válaszolni a Zachęta galériában történtekre vonatkozó kérdésekre; 

D. mivel Witold Tomczak azt állítja, hogy a szobor elleni fellépésével a saját és népe vallási érzelmeit 
kívánta megvédeni, valamint a pápa méltóságát; mivel vitatja az általa vélelmezhetően okozott kár 
összegét, és mindenesetre úgy ítéli meg, hogy a viselkedése egy magasabb érték – a pápa lengyel 
katolikusok szemében lévő becsületének – védelmére irányult; 

E. mivel a megszerzett információk alapján Witold Tomczakot nem védi a parlamenti mentelmi jog azon 
vádak egyikének tekintetében sem, amelyekre felhívták az Európai Parlament elnökének figyelmét; 

1. úgy határoz, hogy felfüggeszti Witold Tomczak mentelmi jogát; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a 
Lengyel Köztársaság illetékes hatóságának. 

( 1 ) Ennek a cikknek a rendelkezései a következők: „Aki más személy tulajdonát elpusztítja, károsítja vagy használhatat
lanná teszi, 3-tól 5 évig terjedő börtönbüntetésre ítélendő.” (Lengyel eredeti: „Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub 
czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”). 

A Bizottság jóváhagyása (az Eljárási Szabályzat módosítása) 

P6_TA(2008)0328 

Az Európai Parlament 2008. július 8-i határozata a Parlament eljárási szabályzatának a Bizottság 
jóváhagyására vonatkozó módosításáról (2007/2128(REG)) 

(2009/C 294 E/21) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel elnöke 2006. december 14–i levelére, 

— tekintettel a Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról szóló 2005. december 1–i állásfoglal- 
ására ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére, 

— tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0198/2008), 

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát; 

2. rámutat arra, hogy a módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak tájékoztatásul.
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HATÁLYOS SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

1. módosítás 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

99. cikk – (2) bekezdés 

2. A bizottság felkéri a jelöltet, hogy tegyen nyilatkozatot és 
válaszoljon a kérdésekre. 

2. A bizottság felkéri a biztosjelöltet, hogy tegyen nyilatko
zatot és válaszoljon a kérdésekre. A meghallgatást úgy kell 
megszervezni, hogy a biztosjelöltek minden releváns informá
ciót a Parlament elé tárhassanak. A meghallgatások megszer
vezésével kapcsolatos előírásokat az Eljárási Szabályzat 
mellékletében ( 1 ) kell megállapítani. 

_____________ 
( 1 ) Lásd a XVIb. mellékletet. 

2. módosítás 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

99. cikk – (6) bekezdés 

6. Ha a Bizottság hivatali ideje alatt a feladatkörökben 
változás történik, az érintett biztosokat felhívják, hogy jelen
jenek meg a feladatkörök szerint illetékes bizottságok előtt. 

6. Ha a Bizottság hivatali ideje alatt a feladatkörökben 
jelentős változás történik, vagy üres tárca betöltésére, vagy új 
tagállam csatlakozását követően új biztos kinevezésére kerül 
sor, az érintett biztosokat felhívják, hogy a (2) bekezdéssel 
összhangban jelenjenek meg a feladatkörök szerint illetékes 
bizottságok előtt. 

3. módosítás 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

XVIb. melléklet (új) 

XVIb. MELLÉKLET 

A Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatások 

1. A Bizottság teljes testületének szavazással történő, 
Parlament általi jóváhagyására az alábbi elvek, követelmények 
és intézkedések vonatkoznak: 

a) Az értékelés alapja 

A Parlament értékeli a biztosjelölt általános alkalmas
ságát, európai elkötelezettségét és személyes független
ségét. Értékeli továbbá jövőbeli tárcájával kapcsolatos 
ismereteit és kommunikációs képességeit. 

A Parlament külön figyelmet fordít a nemek egyensúlyára. 
Kifejezheti álláspontját a tárcáknak a megválasztott elnök 
általi elosztásával kapcsolatban. 

A Parlament minden olyan információra igényt tarthat, 
amely szükséges a biztosjelölt alkalmasságának megítélé
séhez. Elvárja a pénzügyi érdekeltségekkel kapcsolatos 
információk teljes körű feltárását.
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b) Meghallgatások 

Minden biztosjelöltet meghívnak, hogy jelenjen meg az 
illetékes bizottság vagy bizottságok előtt egyszeri meghall
gatásra. A meghallgatások nyilvánosak. 

A meghallgatásokat az Elnökök Értekezlete és a Bizottsági 
Elnökök Értekezlete közösen szervezi. Vegyes tárcák 
esetében megfelelő intézkedésekre van szükség az illetékes 
bizottságok kiválasztására. Három eset lehetséges: 

i) a biztosjelölt tárcája kapcsán egy parlamenti 
bizottság illetékes: ebben az esetben a biztosjelöltet 
csak ez az egy bizottság hallgatja meg; 

ii) a biztosjelölt tárcája kapcsán nagyjából azonos 
arányban illetékes több parlamenti bizottság: ebben 
az esetben a biztosjelöltet az érintett bizottságok 
együttesen hallgatják meg; és 

iii) a biztosjelölt tárcája kapcsán főként egy bizottság 
illetékes, de bizonyos fokig legalább egy másik 
bizottság is érintett: ebben az esetben az illetékes 
bizottság hallgatja meg a biztosjelöltet, és egyidejűleg 
felkéri a többi érintett bizottságot a részvételre. 

Az intézkedésekről részletesen egyeztetnek a Bizottság 
megválasztott elnökével. 

A bizottságok jóval a meghallgatás előtt írásban eljut
tatják a kérdéseket a biztosjelöltekhez. A lényegi írásbeli 
kérdések száma illetékes parlamenti bizottságonként nem 
lehet több ötnél. 

A meghallgatásokra olyan körülmények között és olyan 
feltételek mellett kerül sor, hogy a biztosjelöltek egyenlő 
és méltányos lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra és 
véleményük kifejtésére. 

A biztosjelölteket felkérik, hogy tartsanak legfeljebb 20 
perces szóbeli bevezetőt. A meghallgatások lebonyolítá
sánál az a cél, hogy pluralista politikai párbeszéd bonta
kozzon ki a biztosjelöltek és a képviselők között. A 
meghallgatás végén a biztosjelölteknek lehetőséget kell 
kapniuk egy rövid záróbeszédre. 

c) Értékelés 

A meghallgatásokról készült, katalogizált videofelvételt 24 
órán belül hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.
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A bizottságok késedelem nélkül összeülnek a meghall
gatás után, hogy értékeljék az egyes biztosjelölteket. Az 
értékelés zárt ülésen történik. A bizottságok nyilat
koznak arról, hogy alkalmasnak tartják-e a biztosjelöl
teket mind a testületi tagságra, mind pedig a kijelölt 
feladatok ellátására. Ha egy bizottság nem jut egyetér
tésre e két pontot illetően, elnöke végső esetben titkos 
szavazásra bocsátja a két kérdést. A bizottságok értékelő 
nyilatkozatait nyilvánosságra hozzák, és előterjesztik az 
Elnökök Értekezlete és a Bizottsági Elnökök Értekezlete 
közös, zárt ülésén. Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök Értekezlete lezártnak 
nyilvánítja a meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 
további információk kéréséről. 

A Bizottság megválasztott elnöke a biztosjelöltek teljes 
testületét és programjukat bemutatja a Parlament 
ülésén, amelyre az egész Tanács meghívást kap. A bemu
tatást vita követi. A vita lezárása érdekében bármelyik 
képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő beter
jeszthet állásfoglalásra irányuló indítványt. A 103. cikk 
(3), (4) és (5) bekezdését alkalmazni kell. Az állásfogla
lásra irányuló indítványról szóló szavazás után a Parla
ment szavaz arról, hogy megadja-e jóváhagyását megvá
lasztott elnök és a biztosjelöltek testületként való kine
vezéséhez. A Parlament a leadott szavazatok többségével 
dönt, név szerinti szavazással. A Parlament elnapolhatja 
a szavazást a következő ülésig. 

2. A következő szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha a 
Bizottság hivatali ideje alatt összetételében vagy a tárcák 
elosztásában lényeges változás történik: 

a) Ha lemondás, felmentés vagy elhalálozás miatt szabadul fel 
egy tárca, a Parlament sürgősen felkéri a biztosjelöltet, 
hogy vegyen részt az 1. pontban megállapított feltételeknek 
megfelelő meghallgatáson. 

b) Új tagállam csatlakozása esetén a Parlament felkéri a 
biztosjelöltet, hogy vegyen részt az 1. pontban megálla
pított feltételeknek megfelelő meghallgatáson. 

c) A tárcák jelentős átszervezése esetén az érintett biztosokat 
felkérik, hogy jelenjenek meg az érintett bizottság előtt, 
mielőtt megkezdik új hatáskörük gyakorlását. 

Az 1. pont c) pontjának harmadik albekezdésében megálla
pított eljárástól eltérve, amennyiben a plenáris ülésen történő 
szavazás egyetlen biztos kinevezését érinti, a szavazás titkos.

HU 2009.12.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 294 E/85 

2008. július 8., kedd


