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A PETÍCIÓS JOG

A Maastrichti Szerződés hatálybalépése óta az Európai Unió bármely polgárának joga van
panasz vagy kérelem formájában petíciót benyújtani az Európai Parlamenthez az Európai
Unió hatáskörébe tartozó kérdések kapcsán. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága
megvizsgálja a petíciókat, dönt elfogadhatóságukról és foglalkozik velük.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20. és 227. cikke, valamint az Európai
Unió Alapjogi Chartájának 44. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

A petíciós jog célja, hogy egyszerű formában lehetővé tegye az európai polgárok és az
Európai Unió területén állandó lakhellyel rendelkező személyek számára, hogy kéréseikkel és
panaszaikkal az Unió intézményeihez fordulhassanak.

EREDMÉNYEK

A. Alapelvek (az EUMSZ 227. cikke)
1. A petíció benyújtására jogosultak
Petíciót bármely európai uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve
létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy benyújthat, akár
egyénileg, akár másokkal közösen.
2. Hatály
A petíciók elfogadhatóságának feltétele, hogy tárgyuknak az Európai Unió tevékenységi
körébe kell tartoznia, és a petíció benyújtóját közvetlenül kell érintenie. Utóbbi feltételt tágan
értelmezik.
B. Eljárás
A petíciókra vonatkozó eljárásokat a Parlament eljárási szabályzatának 215–218. cikke,
valamint VI. melléklete (XX. szakasz) állapítja meg, amely egy parlamenti bizottságra, a
Petíciós Bizottságra ruházza az illetékességet.
1. Az elfogadhatóság alaki követelményei
A petíciókat az Unió valamely hivatalos nyelvén kell megírni, az egyes benyújtók nevének,
állampolgárságának és címének megjelölésével. A petíciókat postai úton vagy az EP honlapján
megnyitandó petíciós portálon keresztül lehet benyújtani.
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2. Az elfogadhatóság tartalmi követelményei
Az említett feltételeknek megfelelő petíciókat a Petíciós Bizottsághoz továbbítják, amely
mindenekelőtt az elfogadhatóságukról dönt. Ehhez ellenőrzi, hogy a petíció tárgya az Európai
Unió tevékenységi körébe tartozik-e. Ha nem, akkor a petíciót elfogadhatatlannak nyilvánítják.
Erről és a döntés okairól tájékoztatják a petíció benyújtóját. A petíciók benyújtóinak gyakran
javasolják, hogy forduljanak valamely más nemzeti, európai vagy nemzetközi szervhez. A
petíciókra vonatkozó statisztikák elemzéséből kitűnik, hogy az elfogadhatatlannak nyilvánított
petíciók többségének esetében a döntés arra vezethető vissza, hogy a petíciók benyújtói továbbra
is összekeverik az EU és a tagállamok hatásköreit, illetve az EU és az Európa Tanács fellépéssel
és jogorvoslattal kapcsolatos feladatköreit és lehetőségeit.
A petíciók vizsgálata
Ezután a Petíciós Bizottság általában felkéri a Bizottságot, hogy adja meg a vonatkozó
információkat, illetve nyilvánítson véleményt a petíció benyújtója által felvetett kérdésekkel
kapcsolatban. Előfordul, hogy más parlamenti bizottságokkal is konzultál, például azokban
az esetekben, amikor a petíció célja a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések
módosítása. A Petíciós Bizottság meghallgatásokat is tarthat (a jelenlegi ciklusban az
európai polgári kezdeményezésről, a petíciós jogról, a fogyatékosságról, az Alapjogi Charta
51. cikkéről, az átláthatóságról és az információszabadságról, az uniós polgárságról, valamint
a szabad mozgásról tartottak meghallgatást), illetve tényfeltáró küldöttségeket indíthat az adott
helyszínekre (a jelenlegi ciklusban az Egyesült Királyságba, Spanyolországba és Szlovákiába
indult küldöttség). Amikor elegendő információ gyűlt össze, a petíciót napirendre veszik a
Petíciós Bizottság valamelyik ülésén, amelyre a petíció benyújtója, a Bizottság és a tagállamok
képviselői is meghívást kapnak. Ezen az ülésen a petíció benyújtója ismerteti petícióját, a
Bizottság szóban kifejti álláspontját, és észrevételeket fűz a petícióban felvetett kérdésekre adott
írásbeli válaszhoz, majd – ha kívánják – az érintett tagállamok képviselői kapnak szót. Ezután a
Petíciós Bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel a Bizottság képviselőjének, valamint a petíció
benyújtójának.
3. Kimenetel
Az ügy kimenetele esetenként eltérő:
— Ha egy petíció olyan egyedi ügyre vonatkozik, amely különös figyelmet igényel, a

bizottság az ügy rendezése érdekében felveheti a kapcsolatot az illetékes intézményekkel
vagy hatóságokkal, vagy az érintett tagállam állandó képviseletén keresztül léphet fel.

— Ha a petíció közérdekű kérdést érint, például ha a Bizottság megállapítja az uniós
jog megsértését, kötelezettségszegési eljárás indulhat. Ez az Európai Bíróság ítéletével
végződhet, melyre azután a petíció benyújtója hivatkozhat.

— A petíció nyomán a Parlament vagy a Bizottság politikai lépést is tehet.

A petíció benyújtója minden esetben választ kap, amely ismerteti az intézkedések eredményeit.
C. Éves tevékenységi jelentés
A 2015-ös éves jelentés előadója Ángela Vallina (GUE/NGL, Spanyolország) volt, elfogadására
a 2015. december 15-i plenáris ülésen került sor. A jelentés kiemeli, hogy a petíciók a
részvételi demokrácia kulcsfontosságú elemét képezik, amelyek lehetővé teszik az uniós jog
tagállami átültetése és végrehajtása során felmerülő joghézagok és jogsértések észlelését. A
Parlament megjegyzi, hogy egy sor petíció vezetett jogszabályi vagy politikai fellépéshez,
EU Pilot eljáráshoz, előzetes döntéshozatali eljáráshoz vagy kötelezettségszegési eljáráshoz,
és felszólítja a Bizottságot, hogy proaktívabb szerepet játsszon az uniós jog és az Alapjogi
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Charta hatékony végrehajtásának garantálása terén. Felszólítja továbbá a Bizottságot arra, hogy
nagyobb átláthatóságot biztosítson az uniós jog esetleges megsértése miatt a tagállamokkal
szemben indított fellépései során, különösen akkor, ha az eljárást petíciók alapján indították
meg. A Petíciós Bizottság 2015-ben különösen aktív volt az alapvető jogok (a fogyatékossággal
élők jogai, a gyermekjogok, a hátrányos megkülönböztetés, a kisebbségek jogai, az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés), a környezet és az állatjólét, a belső piac, a munkaügyi
kapcsolatok, a migráció, a kereskedelmi megállapodások, a közegészség, a jelzálogra vonatkozó
jogszabályok és a kockázatos spanyol pénzügyi eszközök terén. Tényfeltáró látogatások,
nyilvános meghallgatások, a petíciók benyújtására alkalmas internetes portál kifejlesztése és a
SOLVIT, a nemzeti parlamentekkel és hatóságokkal – nevezetesen az európai ombudsmannal –
való együttműködés és párbeszéd jelentik azokat az eszközöket, amelyek a petíciókban említett
ügyek kezelését és megoldását hivatottak biztosítani.

A Parlamenthez évente beérkező petíciók száma

Parlamenti év Összesen[1] Elfogadható Elfogadhatatlan
2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

A petíciók leggyakoribb témái

2015 2014
Téma Petíciók száma % Téma Petíciók száma %
Környezetvédelem174 9,2 Igazságügy 300 8,3
Igazságügy 142 7,5 Környezetvédelem284 7,8
Belső piac 139 7,3 Belső piac 266 7,3
Alapvető jogok 84 4,4 Alapvető jogok 208 5,7
Közlekedés 84 4,4 Egészségügy 173 4,8
Egészségügy 78 4,1 Szociálpolitika 158 4,4
Foglalkoztatás 74 3,9 Közlekedés 117 3,2

Szociálpolitika 60 3,2 Oktatás és
kultúra 113 3,1

Oktatás és
kultúra 57 3,0 Foglalkoztatás 108 3,0

Tulajdon és
visszaszolgáltatás32 1,7 Tulajdon és

visszaszolgáltatás55 1,5

Egyéb 974 51,3 Egyéb 1 844 50,9

[1]Az elfogadható és elfogadhatatlan petíciók összege néha eltér az összesen benyújtott petíciók számától, miután előfordulhat, hogy az elfogadhatóságról
hozott döntést egyes petíciók esetében még nem hozták meg.
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A petíciók száma országok szerinti bontásban

2015 2014
Ország Petíciók száma % Ország Petíciók száma %
Európai Unió 491 29,7 Európai Unió 908 28,9
Spanyolország 213 12,9 Spanyolország 449 14,3
Olaszország 203 12,3 Németország 271 8,6
Németország 153 9,3 Olaszország 248 7,9
Románia 104 6,3 Románia 199 6,3

Lengyelország 57 3,5 Egyesült
Királyság 109 3,5

Egyéb 431 26,0 Egyéb 1 071 34,0

A petíciók benyújtási módja

2015 2014
Petíció
benyújtási
módja

Petíciók száma %
Petíció
benyújtási
módja

Petíciók száma %

E-mail 992 69,3 E-mail 2 174 80
Levél 439 30,7 Levél 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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