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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0366/8 

Módosítás  8 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az uniós jog alkalmazásának 

ellenőrzéséről szóló 2009. évi 

huszonhetedik éves jelentésről szóló 2011. 

szeptember 14-i állásfoglalására és 

különösen annak 1., 23. és 32. 

bekezdésére, 

1 HL C 51. E , 2013.2.22, 66. o. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Módosítás  9 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Q preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Q. mivel 2015 során gyorsabban és 

hatékonyabban kezelték a polgárok által 

benyújtott petíciókat, lerövidítve a petíciók 

benyújtóival folytatott levelezéssel 

kapcsolatos határidőket; mivel a titkárság 

figyelemre méltó erőfeszítést tett ezen 

előrelépés biztosítása érdekében; 

Q. mivel 2015 során a polgárok által 

benyújtott petíciók számának felére 

történő csökkenése azt jelentette, hogy a 

benyújtottakat gyorsabban és 

hatékonyabban lehetett kezelni, ugyanis 

lerövidülhettek a petíciók benyújtóival 

folytatott levelezéssel kapcsolatos 

határidők; mivel a titkárság továbbá 

figyelemre méltó erőfeszítést tett ezen 

előrelépés biztosítása érdekében; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Módosítás  10 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

V preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

V. mivel a polgárok petíciói érintették még 

az igazságszolgáltatás és az igazságügyi 

együttműködés témakörét, és a Bizottság 

az egyik petíció nyomán kétoldalú 

párbeszédet kezdeményezett az egyik 

tagállammal a tagállam által a 

házasságkötést követő névváltoztatásra 

vonatkozó korlátozásairól; 

V. mivel a polgárok petíciói érintették még 

az igazságszolgáltatás és az igazságügyi 

együttműködés témakörét, amely a 

petíciók számát tekintve a 

környezetvédelem után a második 

leggyakoribb kérdéskör volt (az összes 

petíció 7,5%-a, vagyis 172 petíció); mivel 
a Bizottság az egyik petíció nyomán 

kétoldalú párbeszédet kezdeményezett az 

egyik tagállammal a tagállam által a 

házasságkötést követő névváltoztatásra 

vonatkozó korlátozásairól; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Módosítás  11 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AG preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AG. mivel az uniós jogszabályok 

tagállamokban történő megfelelő 

végrehajtásának biztosításáért elsődlegesen 

a nemzeti bíróságok felelősek; mivel ezzel 

összefüggésben az Európai Bíróság 

előzetes döntéshozatala a nemzeti 

jogrendszerek rendelkezésére álló hasznos 

eszköz; mivel ezt az eljárást eddig szinte 

egyáltalán nem használták, legfeljebb 

néhány tagállamban, de azokban is csak 

csekély mértékben; mivel a petíciók 

alternatív és független vizsgálati és 

ellenőrzési módot kínálnak az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés 

tekintetében, és mivel e két alternatív 

eljárás ezért nem zárhatja ki kölcsönösen 

egymást; 

AG. mivel az uniós jogszabályok 

tagállamokban történő megfelelő 

végrehajtásának biztosításáért elsődlegesen 

a nemzeti bíróságok felelősek; mivel ezzel 

összefüggésben az Európai Bíróság 

előzetes döntéshozatala a nemzeti 

jogrendszerek rendelkezésére álló hasznos 

eszköz; mivel ezt az eljárást eddig szinte 

egyáltalán nem használták, legfeljebb 

néhány tagállamban, de azokban is csak 

csekély mértékben; mivel ezt az elsődleges 

felelősség semmilyen körülmények között 

nem gátolhatja a Bizottságot abban, hogy 

a Szerződések őreként proaktívabb 

szerepet játsszon az uniós jognak való 

megfelelés biztosításában; mivel a petíciók 

alternatív és független vizsgálati és 

ellenőrzési módot kínálnak az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés 

tekintetében, és mivel e két alternatív 

eljárás ezért nem zárhatja ki kölcsönösen 

egymást; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Módosítás  12 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. nem ért egyet az uniós jog 

alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2009. 

évi huszonhetedik éves parlamenti jelentés 

egyre többször elhangzó bizottsági 

értelmezésével, mely szerint a 

Bizottságnak jogában állna lezárni azokat 

az aktákat, amelyekkel kapcsolatban még 

nem tettek hivatalos lépéseket a 

kötelezettségszegési eljárás irányába, 

illetve felfüggeszteni a nemzeti bíróságok 

előtt folyamatban lévő, még le nem zárt 

kötelezettségszegési eljárásokat; 

ismételten megerősíti a szóban forgó 

jelentés eredeti szellemiségét, mely azt 

kéri, hogy a Bizottság – hatáskörén belül 

– fokozza az uniós jogszabályok 

következetes végrehajtásának 

biztosítására irányuló erőfeszítéseit, a 

kötelezettségszegési eljárásokat a nemzeti 

szintű igazságügyi eljárásoktól 

függetlenül használva; 

Or. en 



 

AM\1112059HU.docx  PE596.602v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2016 A8-0366/13 

Módosítás  13 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. elengedhetetlennek tartja a nemzeti 

parlamentekkel és azok illetékes 

parlamenti bizottságaival, valamint a 

tagállamok kormányaival folytatott 

együttműködés javítását, különösen annak 

biztosítása érdekében, hogy a petíciókat a 

megfelelő és illetékes hatóságok kezeljék; 

megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy 

az illetékes nemzeti parlamenti 

bizottságokkal való rendszeres találkozók 

formájában strukturált párbeszédet kell 

indítani a tagállamokkal; üdvözli, hogy a 

német Bundestag petíciós bizottságának 

küldöttsége jelen volt a Petíciós Bizottság 

2015. május 4-i ülésén; ösztönzi a 

tagállamok, valamint az érintett helyi 

és/vagy regionális hatóságok képviselőinek 

részvételét a Petíciós Bizottság ülésein; 

emlékeztet annak fontosságára, hogy a 

Tanács és a Bizottság képviselői legyenek 

jelen a Petíciós Bizottság ülésein és 

meghallgatásain; 

14. elengedhetetlennek tartja a nemzeti 

parlamentekkel és azok illetékes 

parlamenti bizottságaival, valamint a 

tagállamok kormányaival folytatott 

együttműködés javítását, különösen annak 

biztosítása érdekében, hogy a petíciókat a 

megfelelő és illetékes hatóságok kezeljék; 

megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy 

az illetékes nemzeti parlamenti 

bizottságokkal való rendszeres találkozók 

formájában strukturált párbeszédet kell 

indítani a tagállamokkal; üdvözli, hogy a 

német Bundestag petíciós bizottságának 

küldöttsége jelen volt a Petíciós Bizottság 

2015. május 4-i ülésén; reméli, hogy az 

ilyen párbeszéd hozzá tud járulni a 

visszatérő ügyek, például a Jugendamtról 

szóló petíciók eredményes megoldásainak 

megtalálására irányuló lojális 

párbeszédhez; ösztönzi a tagállamok, 

valamint az érintett helyi és/vagy regionális 

hatóságok képviselőinek részvételét a 

Petíciós Bizottság ülésein; emlékeztet 

annak fontosságára, hogy a Tanács és a 

Bizottság képviselői legyenek jelen a 

Petíciós Bizottság ülésein és 

meghallgatásain; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Módosítás  14 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. megállapítja, hogy a Bizottság 

korlátozóan és szűken értelmezi az Unió 

Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) 

bekezdését, amely – többek között – 

kimondja, hogy a Charta címzettjei „a 

tagállamok annyiban, amennyiben az Unió 

jogát hajtják végre”; megállapítja, hogy a 

Charta 51. cikkének (2) bekezdése 

kimondja, hogy „a Charta az uniós jog 

alkalmazási körét nem terjeszti ki az Unió 

hatáskörein túl”; szorgalmazza a Charta 

alkalmazási körének tágabb értelmezését, 

és azt, hogy a Charta és a szerződések 

jövőbeni felülvizsgálatai során újra 

vizsgálják meg e cikk helytállóságát; 

kiemeli, hogy semmi sem gátolja a 

tagállamokat abban, hogy nemzeti 

jogszabályaikban teljes körűen 

alkalmazzák a Charta rendelkezéseit annak 

érdekében, hogy polgáraik alapvető 

jogainak védelmét az uniós jog 

végrehajtásán túlmenően biztosítsák, és 

emlékeztet arra, hogy a tagállamokra más 

nemzetközi kötelezettségek is 

vonatkoznak; 

18. megállapítja, hogy a Bizottság 

korlátozóan és szűken értelmezi az Unió 

Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) 

bekezdését, amely – többek között – 

kimondja, hogy a Charta címzettjei „a 

tagállamok annyiban, amennyiben az Unió 

jogát hajtják végre”; megállapítja, hogy a 

Charta 51. cikkének (2) bekezdése 

kimondja, hogy „a Charta az uniós jog 

alkalmazási körét nem terjeszti ki az Unió 

hatáskörein túl”; emlékeztet arra, hogy az 

uniós polgárok várakozásai gyakran 

túlmutatnak a Chartán, és arra kéri a 

Bizottságot, hogy fontolja meg az ilyen 

elvárásokhoz jobban alkalmazkodó, 

újfajta megközelítés alkalmazását; 
szorgalmazza a Charta alkalmazási 

körének tágabb értelmezését, és azt, hogy a 

Charta és a szerződések jövőbeni 

felülvizsgálatai során újra vizsgálják meg e 

cikk helytállóságát; kiemeli, hogy semmi 

sem gátolja a tagállamokat abban, hogy 

nemzeti jogszabályaikban teljes körűen 

alkalmazzák a Charta rendelkezéseit annak 

érdekében, hogy polgáraik alapvető 

jogainak védelmét az uniós jog 

végrehajtásán túlmenően biztosítsák, és 

emlékeztet arra, hogy a tagállamokra más 

nemzetközi kötelezettségek is 

vonatkoznak; 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Módosítás  15 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

A Petíciós Bizottság 2015. évi tevékenysége 

2016/2146(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  24a. sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság 

az állatjólét különböző aspektusaival 

kapcsolatos petíciókra adott válaszaiban 

nagyon korlátozóan értelmezi az EUMSZ 

13. cikke szerinti felelősségi körét; sürgeti 

a Bizottságot, hogy gondolja át jelenlegi 

felfogását, és vizsgálja meg jobban 

jogalapját abban a tekintetben, hogy 

szerepet vállaljon az állatjogok Unió-

szerte történő hatékonyabb védelmének 

biztosításában; 

Or. en 

 

 


