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I. FEJEZET
AZ ENP KÉPVISELŐCSOPORT

1. cikk
A képviselőcsoport megalakítása
A képviselőcsoport 1952. szeptember 11-én alakult meg. Hivatalosan az Európai
Szén- és Acélközösség közgyűlésének 1953. június 16-i határozata értelmében 1953.
június 23-án ismerték el. 1958. március 19-én az Európai Parlament keretei között
újraalakult.
A megalakulásról szóló, a képviselőcsoport első nevét, alapító tagjainak aláírását és a
vezetőség összetételét magában foglaló nyilatkozatot az Európai Szén- és
Acélközösség közgyűlése elnökének nyújtották be, és az Európai Szén- és
Acélközösség Hivatalos Lapjában 1954. április 28-án tették közzé (Vol. 3, No. 7, 309.
oldal).
Az újraalakulásról szóló, szintén a képviselőcsoport tagjainak aláírását magában
foglaló nyilatkozatot az Európai Parlament elnökének nyújtották be.
A képviselőcsoport jelenlegi nevét 1999. július 15-i hatállyal fogadta el.
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2. cikk
A képviselőcsoport neve
A képviselőcsoport neve:
bolgárul:

Група на Европейската Народна Партия
(Християндемократи)
ЕНП

csehül:

Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
ELS

dánul:

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
demokrater)
EFP

hollandul:

Fractie van de Europese Volkspartij (ChristenDemocraten)
EVP

angolul:

Group of the European People's Party (Christian
Democrats)
EPP

észtül:

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
ERP

finnül:

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

franciául:

Groupe du Parti Populaire Européen (DémocratesChrétiens)
PPE

írül:

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe
Críostaí)
PPE

németül:

Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

görögül:

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
ΕΛΚ
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magyarul:

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport
ENP

olaszul:

Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico
Cristiano)
PPE

lettül:

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
ETP

litvánul:

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė
ELP

máltaiul:

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
PPE

lengyelül:

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy
Demokraci)
EPL

portugálul:

Grupo do Partido Popular Europeu (DemocratasCristãos)
PPE

románul:

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
PPE

szlovákul:

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanský
demokrati)
EĽS

szlovénul:

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
ELS

spanyolul:

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratacristianos)
PPE

svédül:

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
EPP

horvátul:

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) EPP
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3. cikk
A képviselőcsoport tagsága
(1) A képviselőcsoport az Európai Néppárt tagpártjai által állított listákról az Európai
Parlamentbe választott képviselőkből áll.
(2) Az Európai Parlament egyéb képviselői is az Európai Néppárt
képviselőcsoportjának tagjaivá válhatnak, amennyiben az Európai Néppárt
politikai programjával egyetértenek, és elfogadják ezen Szervezeti és Működési
Szabályzatot.
(3) Ezek a (3.1 és 3.2 cikkben foglalt) képviselők elkötelezik magukat amellett a
politika mellett, amely az Alkotmány alapján az európai államközi egységesítés
és integráció folyamatát szorgalmazza, ami pedig az Európai Uniónak mint a
polgárok és tagállamok uniójának alapvető elemét képezi.
(4) Az EU-n belüli közösségi modell alapján végzett tevékenységük során értékeiket
és céljaikat az ENP mindenkori választási programjával összhangban, a
szabadság és demokrácia alapelveinek, a jogállamiságnak, az emberi jogok
tiszteletben tartásának és a szubszidiaritásnak megfelelően határozzák meg.

4. cikk
A képviselőcsoport társult tagjai
Az Európai Parlament képviselői a képviselőcsoport társult tagjaivá válhatnak,
amennyiben az Európai Néppárt képviselőcsoportjának alapvető politikáival
egyetértenek, továbbá elfogadják a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

5. cikk
Tagok felvétele
(1) A képviselők befogadásával kapcsolatban a 3. cikk (2) és 4. cikk bekezdése
alapján hozott határozatokat a képviselőcsoport tagjai többségének támogatásával
hozzák. A határozathozatal előtt legalább 14 nappal ki kell kérni azon tagállam
küldöttségének/küldöttségeinek véleményét, amely tagállamban a képviselőt
megválasztották.
(2) Minden új tagnak alá kell írnia a képviselőcsoport alkotmányára vonatkozó
nyilatkozat két példányát. Az egyik példányt a képviselőcsoport titkársága
eljuttatja az Európai Parlament Főtitkárságához, a másikat pedig a
képviselőcsoport irattárában kell megőrizni.
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6. cikk
Szavazás a plenáris és bizottsági üléseken

(1) A képviselők elkötelezik magukat, hogy a szavazások során a képviselőcsoport
álláspontját támogatják; joguk van ugyanakkor ahhoz, hogy lelkiismeretük és
politikai meggyőződésük szerint szavazzanak. A képviselőktől elvárják, hogy
amennyiben valamely fontos kérdésben nem a képviselőcsoport álláspontjával
összhangban kívánnak szavazni, arról a szavazást megelőző napon értesítsék a
képviselőcsoport elnökét vagy közgyűlését.
(2) Amennyiben a képviselő nem tud részt venni a plenáris szavazáson, arról
elektronikus úton értesítenie kell a képviselőcsoport szavazási fegyelemért felelős
tisztségviselőjét (illetékes alelnököt).
(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a bizottságokban történő
szavazásokra is.

7. cikk
A képviselőcsoporti tagság megszünése
(1) A képviselőcsoporti tagság vagy társult tagság a képviselő európai parlamenti

mandátumának lejártával, lemondással, illetve a képviselőcsoport kétharmada által
hozott határozattal szűnik meg. A határozat akkor érvényes, ha a szavazáson a
képviselők legalább fele jelen van.
(2) A képviselőcsoport valamely tagjának kizárásáról a képviselőcsoport közgyűlése
titkos szavazással dönthet. A képviselőcsoportból történő kizárásra irányuló
javaslatot a képviselőcsoport minden tagjához be kell nyújtani, a szavazás előtt
legalább három nappal. A képviselőcsoport meghallgatja a kérdéses képviselő
honfitársainak véleményét. A határozatot a leadott szavazatok kétharmados
többségével hozzák meg. A határozat akkor érvényes, ha a szavazáson a
képviselők legalább fele jelen van.
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8. cikk

A képviselőcsoport szervei: tagjaik és hatáskörük

Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának szervei a következők:
-

a közgyűlés (9. cikk);
az elnökség (11. cikk);
a képviselőcsoport elnöksége és a nemzeti küldöttségek vezetői (14.
cikk);
a vezetőség (15. cikk).

9. cikk
A képviselőcsoporti közgyűlés

(1) A közgyűlés az elnökség összehívására legalább egyszer a képviselőcsoport
ülésszak alkalmával és egyszer a plenáris ülésszak alkalmával találkozik.
(2) A elnökség rendkívüli ülést hív össze tagok egy harmadának vagy egy nemzeti
delegáció kezdeményezésére.
(3) A közgyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül megvitathatja és elfogadhatja
a napirendet, valamint szavazhat.
(4) Az elnökség meghívására az üléseken részt vehetnek és felszólalhatnak más
személyek is.
(5) A közgyűlés üléseiről szóló jegyzőkönyveknek tartalmaznia kell a jelenléti ívet, a
felszólalók nevét és az ülésen hozott határozatokat. A jegyzőkönyveket a
képviselőcsoport tagjainak rendelkezésére kell bocsátani és a képviselőcsoport
irattárában kell megőrizni.
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10. cikk
A képviselőcsoport közgyűlésének hatásköre
A közgyűlés:
a)

döntést hoz a
megszűnéséről;

képviselőcsoport

tagjainak

felvételéről

és

tagságuk

(b) döntést hoz minden, az Európai Parlamenten belül vagy azon kívül tárgyalt
politikai kérdésben;
(c) megválasztja az elnökséget;
(d) létrehozza a képviselőcsoport munkacsoportjait;
(e) az Elnökség javaslatára képviselőket nevez ki a képviselőcsoport számára a
bizottságokban, albizottságokban, ideiglenes bizottságokban és parlamentközi
küldöttségekben fenntartott, megüresedett posztokra;
(f) az Elnökség javaslatára, elfogadja a képviselőcsoport éves költségvetését, a
mérleget (számlakimutatásokat) és határoz az éves költségvetésre vonatkozó
zárszámadásról;
(g) három könyvvizsgálót nevez ki;
(h) határoz a képviselőcsoport szervezeti és működési szabályzatáról és pénzügyi
szabályzatáról (ezek átalakításáról és módosításairól).

11. cikk
A képviselőcsoport elnökségének összetétele
(1) Az elnökség a képviselőcsoport elnökéből és tíz elnökhelyettesből áll.
(2) A feladatok elosztásáról, beleértve a kincstárnok és az állandó munkacsoportok
elnöki feladatainak ellátását is, az elnökség tagjai egymás között állapodnak meg,
és arról a képviselőcsoportot tájékoztatják.
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12. cikk
A képviselőcsoport elnökségének feladatai
Az elnökség felel:
(a) a képviselőcsoport, valamint az állandó munkacsoportok üléseinek
összehívásáért és levezetéséért, a plenáris üléseken a képviselőcsoport
vezetéséért;
(b) a képviselőcsoport külső képviseletéért;
(c) a titkárság összetételéről és munkamódszereiről szóló döntéseknek a főtitkár
javaslata alapján történő meghozataláért;
(d) az ülései során hozott stratégiai és politikai döntésekkel kapcsolatban a
képviselőcsoport tájékoztatásáért;
(e) sürgős esetekben az illetékes testület helyett a döntések meghozataláért; az
illetékes testületet minden ilyen döntésről tájékoztatni kell;
(f) a vezetőség és a képviselőcsoport pénzügyi döntéseinek előkészítéséért;
(g) a vezetőségnek a képviselőcsoport pénzügyi szabályzatáról (annak
átalakításáról és módosításairól) folytatandó vitájának előkészítéséért.
(h) külső kommunikáció, beleértve a sajtónyilatkozatokat a frakció nevében.

13. cikk
A képviselőcsoport elnökségének megválasztása

(1) A képviselőcsoport közgyűlésének kell megválasztani az elnököt és tíz
elnökhelyettest.
(2) A választásokat mindig az új jogalkotási ciklus kezdete előtt kell megtartani.
(3) A képviselőcsoport elnökségének mandátuma megegyezik a Parlament elnökének
tényleges mandátumával. Amennyiben ez az időszak a jogalkotási ciklus vége
előtt lejár, új választásokat kell tartani, legalább egy hónappal a Parlament elnöke
mandátumának lejárta előtt.

10

HU

14. cikk
A képviselőcsoport elnöksége és a nemzeti küldöttségek vezetői
A képviselőcsoport elnöksége és a nemzeti küldöttségek vezetői havonta legalább
egyszer összegyűlnek a fontosabb és stratégiai kérdések megvitatása, a fontosabb
politikai döntések előkészítése és a képviselőcsoport számára különös jelentőséggel
bíró belső kérdések áttekintése céljából.

15. cikk
A képviselőcsoport vezetőségének tagjai
(1) A képviselőcsoport vezetőségének tagjai:
(a) az elnökség tagjai;
(b) a nemzeti küldöttségek elnökei és tíz tagonként további egy képviselő;
(c) a Parlament elnökségének képviselőcsoportunkhoz tartozó tagjai;
(d) az állandó bizottságok képviselőcsoporthoz tartozó elnökei;
(e) valamennyi állandó bizottság koordinátorai.
(f) amennyiben az Európai Néppárt elnöke, illetve főtitkára az Európai Parlament
képviselője;
(2) Amennyiben az Európai Néppárt elnöke, illetve főtitkára nem az Európai
Parlament képviselője, akkor állandó személyes meghívást kapnak a vezetőség
üléseire.
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16. cikk
A képviselőcsoport vezetőségének feladatai
(1) A képviselőcsoport vezetősége:
(a) előkészíti a képviselőcsoport stratégiai és politikai döntéseit;
(b) megteszi a plenáris ülésekhez szükséges előkészületeket, a különböző nemzeti
nézőpontokból kiemelve a képviselőcsoport számára legrelevánsabb
kérdéseket;
(c) az elnökség kezdeményezésére javaslatot tesz a képviselőcsoport számára a
képviselőcsoport szervezeti és működési szabályzatára valamint pénzügyi
szabályzatára (ezek átalakítására és módosításaira).
(2) A Vezetőség az Elnökség meghívására találkozik. A Vezetőség, a nemzeti
delegáció vagy a képviselőcsoport egyharmada összehívhatja az üléseket.
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III. FEJEZET
A KÉPVISELŐCSOPORT
MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

17. cikk
A napirend megállapítása, döntéshozatal
A közgyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül megvitathatja és véglegesítheti a
napirendet.

18. cikk
Határozat
Ha a Szervezeti és Működési Szabályzat másképp nem rendelkezik, minden szerv
határozataihoz a leadott szavazatok egyszerű többsége szükséges.

19. cikk
Választási folyamat
(1) A választásokat legalább három nappal előre be kell jelenteni. A jelöltállításra
legalább két nap határidőt kell adni; a határidő legkésőbb 24 órával a szavazást
megelőzően zárul le. A szavazást csak abban az esetben lehet megtartani, ha a
jelöltek legalább egyharmada a jelöltek többségének nemével ellenkező nemű.
(2) Minden választás titkos szavazás útján történik.
(3) Ha bizonyos számú tisztségre bizonyos számú jelöltet állítanak, a szavazás csak
akkor eredményes, ha a megválasztott képviselők legalább egyharmada a
megválasztott képviselők többségével ellenkező nemű.
Két eredménytelen szavazást követően a képviselőcsoport – a 31. cikkben
rögzített többségre vonatkozó követelményekkel összhangban – dönthet úgy, hogy
a harmadik szavazás esetében eltér az említett feltételtől.
(4) Amennyiben egy tisztségre több jelöltet állítanak, a választást a szavazatok
abszolút többségét megszerző jelölt nyeri. Amennyiben a választáson kettőnél
13
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több jelölt vesz részt, és egyikük sem szerzi meg a szükséges többséget az első és
második forduló során, a tisztség sorsa a második forduló során két legtöbb
szavazatot szerzett jelölt között végső szavazáson dől el.
(5) Amennyiben több tisztségre ugyanolyan számú jelöltet állítanak, összevont
szavazásra is sor kerülhet.
Amennyiben több tisztségre a tisztségek számánál több jelöltet állítanak, a
választást a legtöbb szavazatot megszerző jelöltek nyerik.
(6) Az elnök gondoskodik arról, hogy a választások eredményeképpen a
képviselőcsoportban tisztséget betöltő összes képviselő legalább egyharmada a
tisztséget betöltő képviselők többségének nemével ellenkező nemű legyen.

20. cikk
Jelölések
A képviselőcsoport által a Parlament Elnökségében betöltendő tisztségekre történő
jelölésekről a képviselőcsoport közgyűlése dönt.
A 19. cikk értelemszerűen
alkalmazandó.

21. cikk
Bizottsági munkacsoportok
(1) A képviselőcsoport azon tagjai, akik ugyanahhoz a parlamenti bizottsághoz
tartoznak, munkacsoportot alkotnak, amelynek munkáját az e tagok közül
megválasztott koordinátor vezeti. A munkacsoport helyettes koordinátort is
választhat.
(2) A koordinátor a bizottsági munkacsoport hatáskörébe tartozó kérdésekben a
képviselőcsoport szóvivőjeként működik, és felelősséggel tartozik a
képviselőcsoport tagjai által a kérdéses bizottságban végzett munka
koordinálásáért.

22. cikk
Állandó munkacsoportok
(1) A bizottsági munkacsoportok állandó munkacsoportokat alkothatnak egymással.
Az érintett bizottsági munkacsoport minden tagja az állandó munkacsoport tagja is
egyben. A képviselőcsoport minden tagja részt vehet a munkacsoport ülésein, és
ott tanácsadói szavazattal rendelkezik.
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(2) Az állandó munkacsoportok elnöki tisztét egy elnökségi tag látja el (a
képviselőcsoport alelnöke); az elnök az állandó munkacsoport hatáskörébe tartozó
kérdésekben a képviselőcsoport szóvivőjeként működik, és felelősséggel tartozik a
képviselőcsoport tagjai által a kérdéses bizottságban végzett munka
koordinálásáért.
(3) A munkacsoport javaslatot tesz a képviselőcsoport közgyűlése számára azokról a
képviselőkről, akik a képviselőcsoport nevében felszólalnak a plenáris ülésen.
(4) A munkacsoportok napirendje a képviselőcsoport minden tagja számára elérhető.
Minden ülésen jegyzőkönyv készül, amelyet eljuttatnak az elnökség tagjaihoz.

23. cikk
Munkacsoportok belső szabályzata
Az állandó munkacsoportok és egyéb munkacsoportok összetételét és feladatait,
valamint a parlamenti kezdeményezéseket szabályzó eljárásokat belső szabályzatban
kell rögzíteni.

24. cikk
Parlamenti kezdeményezések
A jogalkotási kezdeményezésekről a képviselők a képviselői statútum 5. cikkével
összhangban előzetesen tájékoztatják az elnökséget és a felelős koordinátort.
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IV. FEJEZET
A KÉPVISELŐCSOPORT TITKÁRSÁGA

25. cikk
A képviselőcsoport titkársága
A képviselőcsoport titkárságának személyzete nemzetek fölötti szerepet tölt be, és az
Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai
Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkozik rá.

26. cikk
A képviselőcsoport titkárságának feladatai
A képviselőcsoport munkáját titkárság segíti.
A titkárságot a képviselőcsoport főtitkára vezeti és irányítja, aki a Vezetőség és az
elnökség a titkárságot érintő vitáit is előkészíti.

27. cikk
A főtitkár
(1) A főtitkárt az elnökség javaslata alapján a vezetőség nevezi ki.
(2) A főtitkár vezeti és koordinálja a titkárságot és előkészíti a titkársághoz
kapcsolódó témákat a vezetőségi és elnökségi tanácskozásokhoz.
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V. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉSI

28. cikk
A képviselőcsoport költségvetése és mérlege
Új pénzügyi év kezdete előtt a kincstárnok a főtitkár segítségével az előirányzatok
tervezetét az elnökség és a vezetőség elé terjeszti, amelyek a megerősítést követően
jóváhagyásra a közgyűléshez továbbítják.

29. cikk
Meghatalmazott
Az elnök vagy meghatalmazottja a képviselőcsoport nevében a közgyűlés által
meghatározott előirányzatok keretei között jogosult kiadások engedélyezésére.

30. cikk
Könyvvizsgálat
A képviselőcsoport az új pénzügyi év kezdete utáni első ülésen három könyvvizsgálót
nevez ki, akik nem lehetnek a vezetőség tagjai. Ők ellenőrzik az előző pénzügyi év
számláit, írásos beszámolót terjesztenek a közgyűlés elé és javaslatot tesznek az éves
költségvetés zárszámadására.

31. cikk
Pénzügyi szabályzat
A pénzügyi tranzakciókat a képviselőcsoport pénzügyi szabályzata szabályozza.
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VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk
Működési Szabályzat módosítása
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításainak elfogadásához a leadott
szavaztok kétharmados többsége szükséges. A határozat akkor érvényes, ha a
szavazáson a képviselők legalább fele részt vett.

33. cikk
Hatálybalépés
A Szervezeti és Működési Szabályzat e változata 2013. október 2013 -ei hatállyal a
2009. június 17-ei változat helyébe lép.
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FÜGGELÉK
Személyzeti bizottságot kell létrehozni, amely a titkárság személyzete által választott
tagokból áll. Ez a bizottság véleményt nyilvánít a képviselőcsoport elnöksége számára
bármely, a személyzetet érintő kérdésben. Hatásköreit részletesen a titkárság tagjai és
a képviselőcsoport elnöksége közötti közös megállapodás alapján, jegyzőkönyvben
kell rögzíteni.
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