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Az Európai Parlament 

•  Az Unió társjogalkotó intézménye 
•  Székhelye: Strasbourg 
•  Döntéseket plenáris ülésen hozza – havonta 

egy hét Strasbourgban 
•  Bizottsági ülések – Brüsszel 
•  Adminsztráció: Főtitkárság (Luxemburg) 



Az Európai Parlament tagjai 

•  Tagjai száma: 750+1 elnök 
•  A képviselőket a tagállamok állampolgárai 

közvetlen és titkos, listás választásokon 
választják 5 évre (1979 óta – előtte a 
képviselőket a tagállami parlamentek 
delegálták) 

•  Az egy országra jutó mandátumok száma: 6-96 
•  Képviselők politikai értelemben függetlenek, 

nem hívhatóak vissza 



Képviselőcsoportok 

•  Politikai nézetek alapján (nem pedig nemzeti 
hovatartozás szerint) 

•  Képviselőcsoport létrehozásához minimum 25 
tag szükséges, akiknek a tagállamok legalább 
egynegyedét kell képviselniük 

•  Egy képviselő egyszerre csak egy csoporthoz 
tartozhat 

•  Jelenleg 8 képviselőcsoport van, legnagyobb 
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 



Az Európai Parlament elnöke 

•  A parlamenti képviselők választják 2,5 évre 
•  Újraválasztható 
•  Feladatai: 
–  Irányítja a Parlament munkáját, 
– Elnököl a plenáris üléseken, 
– Képviseli a Parlamentet minden jogi természetű 

ügyben és a nemzetközi kapcsolatokban 
– Tanács elnökével közösen aláírja a rendes 

jogalkotási eljárásban hozott aktusokat 



Elnökök Értekezlete 

•  Képviselőcsoportok elnökeiből és a Parlament 
elnökéből áll (két független képviselő 
szavazati jog nélkül részt vesz az üléseken) 

•  Feladata:  
– Parlament munkájának és a jogalkotási munka 

ütemezésének megszervezése 
– A bizottságok és a küldöttségek feladatainak 

kijelölése, összetételük megállapítása 
– Kapcsolattartás a többi intézménnyel, a nemzeti 

parlamentekkel és harmadik országokkal 



Elnökség 

•  Az EP elnökéből 14 alelnökéből és a 
Parlament által két és fél évre megválasztott, 
tisztségében megújítható quaestorokból áll 

•  Quaestorok - tanácsadói szavazat 
•  Adminisztratív és pénzügyi feladatok - a 

Parlament jogszerű működéséért felel 
•  Havonta kétszer ülésezik 
•  Parlament főtitkárát kinevezi, megszabja a 

főtitkárság összetételét és szervezeti felépítését 



Quaestorok Kollégiuma 

•  A képviselőket érintő hivatali és pénzügyi 
kérdésekkel, valamint a munkakörülményekkel 
foglalkozik, 

•  Hat tagja van, akiket az EP választ két és fél 
évre, 

•  Jogosultak javaslatot tenni az Elnökség által 
hozott bármely szabály módosítására vagy 
szövegének újrafogalmazására 



Bizottságok 

•  Jelenleg 20 állandó bizottság, 
•  Feladata: döntések előkészítése, vizsgálat és 

ellenőrzés (szakértői meghallgatás), 
•  Jelentéseket fogadnak el, 
•  25-71 képviselő (+póttagok), 
•  Elnök + max 4 alelnök (2,5 év), 
•  Önálló titkársággal rendelkeznek (csak az áll.), 
•  Különbizottságok, vizsgálóbizottság, 

egyeztetőbizottság 



Bizottsági Elnökök Értekezlete 

•  Állandó és ideiglenes különbizottságok 
elnökeiből áll, saját elnököt választ 

•  A különböző parlamenti bizottságok közötti 
jobb együttműködést biztosítja 

•  Két parlamenti bizottság között keletkező 
illetékességi vitában tanácsadó véleményt 
adhat az Elnökök Értekezlete számára, 

•  Elnökség és Elnökök Értekezlete 
hatásköreinek egyrészét átruházhatja rá 



Európai Parlament küldöttségei 

•  Munkája az Európai Unió hagyományos 
parnerei közé tartozó államok parlamentjeivel 
való kapcsolatok fenntartására és fejlesztésére, 
másrészről a harmadik országokban azon 
alapelvek előmozdítására irányul, amelyeken 
az Európai Unió nyugszik. 



Küldöttségi Elnökök Értekezlete 

•  Tagjai az állandó parlamentközi küldöttségek 
elnökei, 

•  Feladatai: 
– A küldöttségek munkájára vonatkozóan 

ajánlásokat tehet az Elnökök Értekezlete számára, 
– Kidolgozza a parlamentközi találkozókra és a 

parlamenti vegyes bizottságok üléseire vonatkozó 
éves naptári ütemtervet. 

•  Elnökség és Elnökök Értekezlete hatásköreinek 
egyrészét átruházhatja rá 



Főtitkárság 

•  Szervezeti felépítését és a tisztviselők hivatali 
beosztására vonatkozó szabályokat az 
Elnökség állapítja meg 

•  Főtitkár irányítása alatt áll 
•  Felépítése: Jogi Szolgálat, Főtitkári Hivatal, 10 

Főigazgatóság 
•  Technikai és szakértői segítség 



Az EP feladatai 

•  1) Részvétel a jogalkotásban 
•  2) Költségvetési hatáskör 
•  3) Politikai ellenőrző funkció 
•  4) Konzultatív szerep 



Európai Ombudsman 

•  Uniós polgárok vagy valamely tagállamban 
lakóhellyel, székhellyel rendelkező 
természetes vagy jogi személyek jogosultak 
panaszt benyújtani, 

•  Az uniós intézmények, szervek 
tevékenységével összefüggő hivatali 
visszásságokra vonatkozóan. 



Európai Ombudsman 

•  Parlament választja, a Parlament 
megbízatásának idejére 

•  Megbízatása megújítható 
•  Nem terjed ki a hatásköre: 
– Az Európai Unió Bíróságára ha 

igazságszolgáltatási hatáskörben jár el, 
– Nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok 

eljárására, akkor sem ha a panasz az Európai 
Unióval kapcsolatos ügyekre vonatkozik. 



Európai Ombudsman 

•  Eljárására vonatkozó szabályokat az Európai 
Parlament saját kezdeményezésére, különleges 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
rendeletekben határozza meg, a Bizottság 
véleményének kikérése után és a Tanács 
egyetértésével. 

•  Jelenleg: Emily O’Reilly (ír) 



Európai Ombudsman 

•  Eljárhat: 
– Saját kezdeményezésére 
– Hozzá beérkező panasz alapján 
– EP valamely tagján keresztül benyújtott panasz 

alapján 
•  Ha nem jogosult eljárni, akkor megpróbál 

segíteni a panaszosnak, pl átteheti az ügyet az 
ombudsmanok Európai Hálózatának egy 
tagjához. 



Európai adatvédelmi biztos 

•  5 évre nevezik ki (helyettesét is) 
•  Giovanni Buttarelli (olasz) 
•  Feladatai: 

–  Biztosítja, hogy az uniós intézmények és szervek a személyes 
adatok kezelésekor tiszteletben tartsák a polgárok magánélethez 
való jogát, 

–  Felügyeli, hogy az uniós intézmények és szervek a személyes 
adatok kezelése során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően 
járjanak el, 

–  Adatvédelmi tanácsokkal segíti az intézményeket és a szerveket, 
–  Vizsgálatokat folytat le és panaszokat kezel. 



Köszönöm a figyelmet! 

Kérdések? 


