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Rendeleti javaslat (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EUSZ 11. cikke alapján az 
európai polgári kezdeményezés az Unió 
polgárai számára biztosított azon 
lehetőségek egyike, amelyek révén eszmét 
cserélnek az uniós szakpolitikák 
valamennyi területével kapcsolatban, 
valamint átlátható, nyílt és rendszeres 
párbeszédet folytatnak az uniós 
intézményekkel, továbbá amelyek 
biztosítják, hogy az Unió intézkedései 
koherensek és átláthatók legyenek. Ezen 
túlmenően az európai polgári 
kezdeményezés lehetővé teszi az uniós 
polgárok számára, hogy felkérjék a 
Bizottságot jogalkotási javaslat 
benyújtására. Az európai polgári 
kezdeményezés kötelezettségvállalást ír elő 
az uniós intézmények számára arra nézve, 
hogy az uniós polgárok jogainak 
gyakorlását tegyék a lehető 
leghatékonyabbá, egyúttal megköveteli a 
polgároktól, hogy tiszteletben tartsák az 
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Unió demokratikus életében való 
szerepvállalásukra vonatkozó elveket és 
szabályokat. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament az európai 
polgári kezdeményezésről szóló, 2015. 
október 28-i állásfoglalásában25 
felszólította a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a 211/2011/EU rendeletet és az 
1179/2011/EU bizottsági végrehajtási 
rendeletet.

(4) Az Európai Parlament az európai 
polgári kezdeményezésről szóló, 2015. 
október 28-i állásfoglalásában25 és saját 
kezdeményezésű jogalkotási jelentése 
(2017/2024(INL)) előkészítésével 
összefüggésben felszólította a Bizottságot, 
hogy vizsgálja felül átfogó módon a 
211/2011/EU rendeletet és az 
1179/2011/EU bizottsági végrehajtási 
rendeletet, és mihamarabb módosítsa azt. 

__________________ __________________
25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az európai polgári kezdeményezés 
felülvizsgálatához vezető folyamat során 
számos szervezet és uniós szerv – 
különösen az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság – segítette a 
211/2011/EU rendelet1a hiányosságainak 
pótlását azáltal, hogy értékes támogatást 
nyújtottak az európai polgári 
kezdeményezés szervezőinek, fórumot 
biztosítottak a rendelet 
továbbfejlesztéséről folyó vitához, 
valamint intézményi mentorálást és 
közvetítői segítséget nyújtottak a szervezői 
csoport számára, meghallgatásokat 
tartottak a helyiségeikben és támogatták a 
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demokratikus részvételt az Unióban. 
___________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2011. február 16-i 211/2011/EU rendelete 
a polgári kezdeményezésről (HL L 65., 
2011.3.11.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jelen rendelet célja, hogy az 
európai polgári kezdeményezés 
intézményét a szervezők és a támogatók 
számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé 
és könnyebben használhatóvá tegye, és 
ezáltal elősegítse a polgári 
kezdeményezésben mint az uniós szintű 
vita és polgári részvétel fokozását 
elősegítő és az Uniót a polgárokhoz 
közelebb hozó eszközben rejlő lehetőségek 
maradéktalan kiaknázását.

(5) A jelen rendelet célja, hogy az 
európai polgári kezdeményezés 
intézményét a szervezők és a támogatók 
számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé 
és könnyebben használhatóvá tegye, és 
megerősítse annak nyomon követését,  
ezáltal elősegítve a polgári 
kezdeményezésben mint a vita ösztönzését 
szolgáló eszközben rejlő lehetőségek 
maradéktalan kiaknázását, és az Unió 
lehető legtöbb polgárját támogatva abban, 
hogy befolyásolják az Unió döntéshozatali 
folyamatát, közelebb hozva az Uniót a 
polgárokhoz és ezáltal erősítve a 
demokrácia elvét és az Unió demokratikus 
működését.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E célok elérése érdekében biztosítani 
kell, hogy az európai polgári 
kezdeményezés eljárásrendje és szükséges 
feltételei világosak, egyszerűek, 
felhasználóbarátak és az eszköz jellegével 
arányosak legyenek. Észszerű egyensúlyt 
kell teremteniük továbbá a jogok és a 
kötelezettségek között.

(6) E célok elérése érdekében biztosítani 
kell, hogy az európai polgári 
kezdeményezés eljárásrendje és szükséges 
feltételei hatékonyak, átláthatóak, 
világosak, egyszerűek, felhasználóbarátak 
– többek között a fogyatékossággal élő 
személyek számára – és az eszköz 
jellegével arányosak legyenek. Észszerű 
egyensúlyt kell teremteniük továbbá a 
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jogok és a kötelezettségek között, és 
biztosítaniuk kell, hogy a sikeres 
kezdeményezéseket a Bizottság megfelelő 
módon nyomon kövesse.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kezdeményezések 
reprezentativitásának és a kezdeményezés 
polgárok általi támogatására vonatkozó 
feltételek egységesítésének biztosítása 
érdekében helyénvaló megállapítani az 
egyes tagállamokból származó aláírók 
minimális számát is. A tagállamonkénti 
aláírók legalacsonyabb számának 
csökkenően arányosnak kell lennie, és meg 
kell felelnie az Európai Parlament 
képviselői tagállamonként megválasztott 
száma 750-szeresének.

(10) A kezdeményezések 
reprezentativitásának és a kezdeményezés 
polgárok általi támogatására vonatkozó 
feltételek egységesítésének biztosítása 
érdekében helyénvaló megállapítani az 
egyes tagállamokból származó aláírók 
minimális számát is. A tagállamonkénti 
aláírók legalacsonyabb számának 
csökkenően arányosnak kell lennie, és meg 
kell felelnie az Európai Parlament 
képviselői tagállamonként megválasztott 
száma és az összes európai parlamenti 
képviselő száma szorzatának.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unió minden polgárának 
biztosítani kell a jogot, hogy bármely 
kezdeményezést nyomtatott formában 
vagy online, hasonló feltételek mellett 
támogasson, függetlenül attól, melyik 
tagállam állampolgára, vagy melyik 
tagállamban van a lakóhelye.

(11) Az európai polgári kezdeményezés 
inkluzívabbá és láthatóbbá tétele, 
népszerűsítése és terjesztése érdekében, 
valamint az aláírásgyűjtés során lehetővé 
kell tenni a regionális vagy kisebbségi 
nyelvek használatát.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az európai polgári kezdeményezés 
hozzzáférhetőbbé tétele és a polgárok és 
szervezők támogatása érdekében a 
Bizottságnak tájékoztatást és 
segítségnyújtást kell biztosítania a 
szervezők számára, és online 
együttműködési platformot kell 
rendelkezésre bocsátania, amely célzott 
vitafórumként funkcionál, valamint 
tájékoztatást és tanácsadást nyújt az 
európai polgári kezdeményezésről. A 
polgárokhoz való közelség biztosítása 
érdekében a tagállamoknak egy vagy több 
kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk 
területükön, amely tájékoztatást és 
tanácsadást nyújt a polgárok számára az 
európai polgári kezdeményezésről.

(13) Az európai polgári kezdeményezés 
hozzáférhetőbbé tétele érdekében a 
Bizottságnak világos, pontos és teljes 
információt, valamint jogi és gyakorlati 
támogatást kell biztosítania a szervezők 
számára, online együttműködési platformot 
biztosítva a fenti célra. A platformnak 
célzott vitafórumot kell biztosítania, 
valamint tájékoztatást és tanácsadást kell 
nyújtania az európai polgári 
kezdeményezésről. A platformot a 
Bizottság adminisztratív irányítása alatt 
olyan független szervezeteknek és külső 
szakértőknek kell kezelniük és 
frissíteniük, akik bizonyított tapasztalattal 
rendelkeznek az európai polgári 
kezdeményezések szervezése terén, és 
akiknek jogosultnak kell lenniük arra, 
hogy hozzájáruljanak a vitafórumon zajló 
beszélgetéshez. A polgárokhoz való 
közelség biztosítása érdekében a 
tagállamoknak egy vagy több, 
fogyatékossággal élő személyek számára 
is elérhető kapcsolattartó pontot kell 
létrehozniuk területükön, amely(ek) 
tájékoztatást, valamint jogi és gyakorlati 
tanácsadást nyújt(anak) a polgárok 
számára az európai polgári 
kezdeményezésről, ezáltal növelve annak 
ismertségét és támogatva a nemzeti 
szinten folyamatban lévő 
kezdeményezésekről folytatott vitát. 
Amennyiben nemzeti szinten léteznek az 
európai polgári kezdeményezéshez 
hasonló eszközök, a fenti kapcsolattartó 
pontoknak szoros kapcsolatot kell 
létesíteniük azokkal a szolgáltatásokkal 
vagy platformokkal, amelyek segítséget 
nyújtanak ezen nemzeti eszközök 
használatához. Ezeknek a kapcsolattartó 
pontoknak egyablakos ügyintézési 
pontokként kell szolgálniuk, teljes körű 
tájékoztatással, valamint célzott technikai 
és jogi tanácsadással segítve a 
szervezőket.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az európai polgári kezdeményezés 
hozzáférhetőbbé tétele érdekében és 
figyelembe véve, hogy az európai polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatos 
eljárásoknak és feltételeknek világosnak, 
egyszerűnek, felhasználóbarátnak és 
arányosnak kell lenniük, helyénvaló 
részlegesen nyilvántartásba venni a 
kezdeményezést, amennyiben az csak 
részben vagy egyes részeiben felel meg a 
nyilvántartásba vétel tekintetében e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek. A kezdeményezés 
akkor vehető részlegesen nyilvántartásba, 
ha annak jelentős része – beleértve fő 
céljait – nem esik nyilvánvalóan a 
Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a 
Szerződések végrehajtásához uniós jogi 
aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, 
miközben minden egyéb nyilvántartásba 
vételi követelmény teljesül. A részleges 
nyilvántartásba vétel hatóköre tekintetében 
biztosítani kell az egyértelműséget és az 
átláthatóságot, és a potenciális aláírókat 
tájékoztatni kell arról, hogy a 
nyilvántartásba vétel mely részekre terjed 
ki, valamint arról a tényről, hogy a 
támogató nyilatkozatokat csak a 
nyilvántartásba vett részek vonatkozásában 
gyűjtik.

(16) Az európai polgári kezdeményezés 
hatékonnyá és hozzáférhetőbbé tétele 
érdekében és figyelembe véve, hogy az 
európai polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatos eljárásoknak és feltételeknek 
világosnak, egyszerűnek, 
felhasználóbarátnak és arányosnak kell 
lenniük, helyénvaló részlegesen 
nyilvántartásba venni a kezdeményezést, 
amennyiben az csak részben vagy egyes 
részeiben felel meg a nyilvántartásba vétel 
tekintetében e rendeletben meghatározott 
követelményeknek. A kezdeményezés 
akkor vehető részlegesen nyilvántartásba, 
ha annak jelentős része – beleértve fő 
céljait – nem esik nyilvánvalóan a 
Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a 
Szerződések végrehajtásához uniós jogi 
aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, 
miközben minden egyéb nyilvántartásba 
vételi követelmény teljesül. A részleges 
nyilvántartásba vétel hatóköre tekintetében 
biztosítani kell az egyértelműséget és az 
átláthatóságot, és a potenciális aláírókat 
tájékoztatni kell arról, hogy a 
nyilvántartásba vétel mely részekre terjed 
ki, valamint arról a tényről, hogy a 
támogató nyilatkozatokat csak a 
nyilvántartásba vett részek vonatkozásában 
gyűjtik. A részleges nyilvántartásba vétel 
választása nem teszi semmissé a Bizottság 
azon kötelezettségét, hogy teljes körűen 
indokolja ezirányú döntését.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A szervezői csoport számára (23) A szervezői csoport számára 
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biztosítani kell a jogot, hogy részvétel 
erősítése és a kezdeményezés által felvetett 
kérdések nyilvános vitájának előmozdítása 
érdekében, a megfelelő számú aláíró által 
támogatott és az e rendelet egyéb 
követelményeinek is megfelelő 
kezdeményezés Bizottsághoz történő 
benyújtását követően uniós szintű 
közmeghallgatáson mutassa be a 
kezdeményezést. A közmeghallgatást a 
kezdeményezés benyújtásától számított 
három hónapon belül a Bizottságnak és az 
Európai Parlamentnek közösen kell 
megszerveznie, és azon biztosítani kell a 
releváns köz- és magánérdekek 
kiegyensúlyozott képviseletét, valamint a 
Bizottság megfelelő szintű képviseletét. Az 
Unió más intézményeinek és tanácsadó 
testületeinek, valamint az érdekelt feleknek 
is lehetőséget kell biztosítani a 
közmeghallgatáson való részvételre.

biztosítani kell a jogot, hogy részvétel 
erősítése és a kezdeményezés által felvetett 
kérdések nyilvános vitájának előmozdítása 
érdekében, a megfelelő számú aláíró által 
támogatott és az e rendelet egyéb 
követelményeinek is megfelelő 
kezdeményezés Bizottsághoz történő 
benyújtását követően uniós szintű 
közmeghallgatáson mutassa be a 
kezdeményezést. Az Európai Parlament a 
kezdeményezésnek a Bizottsághoz való 
benyújtásától számított három hónapon 
belül közmeghallgatást szervez. Az 
Európai Parlament biztosítja a főbb 
érintettek érdekeinek kiegyensúlyozott 
képviseletét, beleértve a civil szervezeteket, 
a szociális partnereket, a szakértőket, 
valamint a Tanács és a Bizottság 
megfelelő szintű képviseletét. Az Unió más 
intézményeinek és tanácsadó testületeinek, 
különösen az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának, valamint az érdekelt 
feleknek is lehetőséget kell biztosítani a 
közmeghallgatáson való részvételre. .

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Egy kezdeményezés politikai 
támogatásának felmérése érdekében az 
Európai Parlamentnek, amely az 
intézmények közül az Unió polgárait 
képviseli, jogosultnak kell lennie arra, 
hogy a plenáris ülésen saját eljárási 
szabályzatával összhangban vitát tartson a 
Bizottság által tett azon intézkedésekről, 
amelyek a sikeresen benyújtott 
kezdeményezésekre vonatkozó 
közleményének nyomon követésére 
szolgálnak. A vita olyan állásfoglalási 
indítvány elfogadásával zárulhat, amely 
javaslatot tehet az EUMSZ 225. cikkében 
foglalt mechanizmus alkalmazására, 
amennyiben a Bizottság nem terjeszt elő 
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jogalkotási javaslatot.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az Unió demokratikus életében való 
hatékony polgári részvétel biztosítása 
érdekében a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az érvényes kezdeményezéseket, 
és válaszolnia kell azokra. A Bizottságnak 
ezért a kezdeményezés kézhezvételét 
követő öt hónapon belül meg kell 
határoznia a kezdeményezéssel kapcsolatos 
jogi és politikai következtetéseit, valamint 
a tervezett intézkedéseket. A Bizottságnak 
világosan, érthetően és részletesen 
indokolnia kell a tervezett intézkedéseit, és 
hasonlóképpen meg kell indokolnia azt is, 
ha nem tervez semmilyen intézkedést.

(24) Az Unió demokratikus életében való 
hatékony polgári részvétel biztosítása 
érdekében a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az előírt legalább egymillió 
támogató nyilatkozattal rendelkező 
érvényes kezdeményezéseket, és 
válaszolnia kell azokra. A Bizottságnak 
ezért a kezdeményezés kézhezvételét 
követő hat hónapon belül meg kell 
határoznia a kezdeményezéssel kapcsolatos 
jogi és politikai következtetéseit, valamint 
a tervezett intézkedéseket. A Bizottságnak 
világosan, érthetően és részletesen 
indokolnia kell a tervezett intézkedéseit, 
különösen arra vonatkozóan, hogy 
benyújt-e jogalkotási javaslatot, és 
hasonlóképpen meg kell indokolnia azt is, 
ha nem tervez semmilyen intézkedést. Az 
érvényes polgári kezdeményezés nem 
érinti a Bizottság kezdeményezési jogát.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A kezdeményezések számára nyújtott 
támogatásnak és finanszírozásnak 
átláthatónak kell lennie. Ezért a szervezői 
csoportoknak a kezdeményezéshez 
hozzájáruló támogatási és finanszírozási 
forrásokról frissülő tájékoztatást kell 
adniuk a kezdeményezés nyilvántartásba 
vétele és a Bizottságnak történő benyújtása 
közötti időszakban. Azon jogalanyok, 

(25) A kezdeményezések számára nyújtott 
támogatásnak és finanszírozásnak 
átláthatónak és elszámoltathatónak kell 
lennie. Ezért a szervezői csoportoknak a 
kezdeményezéshez hozzájáruló támogatási 
és finanszírozási forrásokról frissülő és 
részletes tájékoztatást kell adniuk a 
kezdeményezés nyilvántartásba vétele és a 
Bizottságnak történő benyújtása közötti 
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különösen azon szervezetek számára, 
amelyek a Szerződések értelmében 
hozzájárulnak az európai politikai 
tudatosság kialakításához és az uniós 
polgárok akaratának kinyilvánításához, 
lehetőséget kell biztosítani a 
kezdeményezések előmozdítására és azok 
támogatására és finanszírozására, 
amennyiben azt az e rendeletben 
meghatározott eljárásoknak és 
feltételeknek megfelelően és teljes 
átláthatóság mellett végzik.

időszakban. A szervezői csoportoknak 
rendszeresen jelentést kell tenniük 
valamennyi finanszírozási forrásukról, és 
a Bizottságnak ezeket a forrásokat 
egyértelműen fel kell tüntetnie a 
nyilvántartásban. Azon jogalanyok, 
különösen azon szervezetek számára, 
amelyek a Szerződések értelmében 
hozzájárulnak az európai politikai 
tudatosság kialakításához és az uniós 
polgárok akaratának kinyilvánításához, 
lehetőséget kell biztosítani a 
kezdeményezések előmozdítására és azok 
támogatására és finanszírozására, 
amennyiben azt az e rendeletben 
meghatározott eljárásoknak és 
feltételeknek megfelelően és teljes 
átláthatóság mellett végzik. Annak 
érdekében, hogy javuljon az európai 
polgári kezdeményezés kapcsán végzett 
tevékenységek finanszírozásának 
átláthatósága, valamint az európai polgári 
kezdeményezés ismertsége a polgárok 
szerepvállalásának eszközeként, e 
rendeletnek saját pénzügyi programmal 
kell rendelkeznie. E pénzügyi programnak 
hozzá kell járulnia a polgárok 
szerepvállalását és az Unió demokratikus 
életében való részvételét elősegítő azon 
jogi személyek és szervezetek 
támogatásához, amelyek növelik az 
európai polgári kezdeményezés 
ismertségét a részvételi demokrácia uniós 
szintű előmozdításának eszközeként, 
továbbá hozzá kell járulnia az európai 
polgári kezdeményezések szervezőinek 
ingyenesen nyújtott technikai vagy jogi 
támogatás finanszírozásához.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában, különösen 

(32) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában elismert 
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annak 8. cikkében elismert elveket. elveket.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza, hogy milyen 
eljárások és feltételek szerint nyújtható be 
az Európai Bizottságot arra felkérő 
kezdeményezés, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van 
szükség (a továbbiakban: európai polgári 
kezdeményezés vagy kezdeményezés).

Ez a rendelet meghatározza, hogy milyen 
eljárások és feltételek szerint nyújtható be 
az Európai Bizottságot arra felkérő 
kezdeményezés, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van 
szükség (a továbbiakban: európai polgári 
kezdeményezés vagy kezdeményezés).

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állampolgárságuktól eltérő 
tagállamban lakóhellyel rendelkező 
polgároknak egyaránt jogukban áll a 
lakóhelyük szerinti országban vagy abban 
az országban támogatni valamely 
kezdeményezést,  amelynek az 
állampolgárságával rendelkeznek.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság minden 
szükséges rendelkezést elfogadnak annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék a 
fogyatékossággal élő személyek számára a 
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polgári kezdeményezés támogatásához 
való joguk gyakorlását.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b)  a kezdeményezés nyilvántartásba 
vételekor az aláírók száma a tagállamok 
legalább egynegyedében eléri az I. 
mellékletben meghatározott minimumot, 
amely megfelel a kezdeményezés 
nyilvántartásba vételekor az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma 750-
szeresének.

b)  a kezdeményezés nyilvántartásba 
vételekor az aláírók száma a tagállamok 
legalább egynegyedében eléri az I. 
mellékletben meghatározott minimumot, 
amely egyenlő a kezdeményezés 
nyilvántartásba vételekor az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők számának és az 
Európai Parlament összes képviselője 
számának szorzatával.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
aláírókat ahhoz a tagállamhoz kell 
számolni, amelynek állampolgárai.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az 
aláírókat ahhoz a tagállamhoz kell 
számolni, amelynek állampolgárai, 
függetlenül attól, hogy a támogató 
nyilatkozatot hol írták alá.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kérésre a Bizottság az európai 
polgári kezdeményezéssel kapcsolatban 
tájékoztatást és segítséget nyújt a 
polgároknak és a szervezői csoportoknak.

(1) Kérésre a Bizottság az európai 
polgári kezdeményezéssel kapcsolatban 
könnyen hozzáférhető, egyértelmű, pontos 
és átfogó tájékoztatást és szakértői, illetve 
jogi segítséget nyújt a polgároknak és a 
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szervezői csoportoknak.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság online együttműködési 
platformot bocsát rendelkezésre, amely 
vitafórumként szolgál, valamint 
tájékoztatást és tanácsokat ad az európai 
polgári kezdeményezéssel kapcsolatban a 
polgárok és a szervezői csoportok 
számára.

(2) A Bizottság online együttműködési 
platformot bocsát rendelkezésre, amely 
támogatja az érdekeltek között az 
információk és a bevált gyakorlatok 
cseréjét, beleértve a szervezői csoportokat, 
a független szakértőket, a civil 
szervezeteket és az Unió egyéb 
intézményeit és szerveit.
A platform vitafórumként szolgál a 
polgárok és a szervezői csoportok 
számára, valamint tájékoztatást és 
gyakorlati, illetve jogi tanácsokat ad 
számukra az európai polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatban.
Az online együttműködési platformnak 
felhasználóbarátnak és fogyatékossággal 
élő személyek számára elérhetőnek kell 
lennie.
A platformot a Bizottság adminisztratív 
irányítása alatt olyan független 
szervezeteknek és külső szakértőknek kell 
kezelniük és frissíteniük, akik bizonyított 
tapasztalattal rendelkeznek az európai 
polgári kezdeményezések szervezése terén, 
és akik szintén hozzájárulhatnak a 
vitafórumon zajló párbeszédhez.
E rendelet kihirdetését követő 3 hónapon 
belül a Bizottság kellő időben felhasználói 
útmutatót tesz közzé az európai polgári 
kezdeményezés megértésének 
megkönnyítése érdekében.

Az online együttműködési platform 
működtetésének és fenntartásának 
költségeit az Európai Unió általános 
költségvetése fedezi.

Az online együttműködési platform 
működtetésének és fenntartásának 
költségeit az Európai Unió általános 
költségvetése fedezi.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság online nyilvántartást (a 
továbbiakban: „nyilvántartás”) bocsát 
rendelkezésre, amelyben a szervezői 
csoportok az eljárás egésze során 
kezelhetik kezdeményezésüket. A 
nyilvántartás része egy nyilvános weboldal, 
amely tájékoztatást nyújt egyrészt az 
európai polgári kezdeményezésről 
általában, másrészt az egyes konkrét 
kezdeményezésekről és azok státuszáról.

(3) A Bizottság online nyilvántartást (a 
továbbiakban: „nyilvántartás”) bocsát a 
nyilvánosság rendelkezésére, amelyben a 
szervezői csoportok az eljárás egésze során 
kezelhetik kezdeményezésüket. A 
nyilvántartás része egy nyilvános weboldal, 
amely egyértelmű, pontos és teljes 
tájékoztatást nyújt egyrészt az európai 
polgári kezdeményezésről általában, 
másrészt az egyes konkrét 
kezdeményezésekről és azok státuszáról, 
beleértve a szervezői csoportok által közölt 
adatokat a gyűjtött támogató 
nyilatkozatok számáról és a bejelentett 
támogatás összegéről. A Bizottság 
rendszeresen frissíti a nyilvántartást, és a 
szervezői csoportok által benyújtott 
információkat világosan látható és 
könnyen hozzáférhető módon rögzíti.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azt követően, hogy a Bizottság a 6. 
cikknek megfelelően nyilvántartásba vette 
a kezdeményezést, a kezdeményezés 
tartalmát lefordítja az Unió valamennyi 
hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való 
közzététel és a támogató nyilatkozatok 
gyűjtése során való, e rendeletnek 
megfelelő felhasználás céljából. A 
szervezői csoport emellett lefordíthatja a 
mellékletet az Unió valamennyi hivatalos 
nyelvére a nyilvántartásban való 
közzététel céljából, valamint – adott 
esetben – lefordíthatja a II. mellékletben 
említett és a 6. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően benyújtott jogiaktus-

(4) Azt követően, hogy a Bizottság a 6. 
cikknek megfelelően nyilvántartásba vette 
a kezdeményezést, a kezdeményezés 
tartalmát lefordítja az Unió valamennyi 
hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való 
közzététel és a támogató nyilatkozatok 
gyűjtése során való, e rendeletnek 
megfelelő felhasználás céljából. A 
szervezői csoport emellett felkérheti a 
Bizottságot, hogy fordítsa le a mellékletet 
az Unió valamennyi hivatalos nyelvére, és 
tegye közzé a nyilvántartásban, valamint, 
hogy – adott esetben – fordítsa le a II. 
mellékletben említett és a 6. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
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tervezetet. jogiaktus-tervezetet, amennyiben a 
fordítások hossza a II. mellékletben 
kijelölt terjedelmi korlátokon belül marad. 
Az e korlátokat meghaladó terjedelmű 
fordításról a szervezői csoportnak kell 
gondoskodnia.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden tagállam egy vagy több 
kapcsolattartó pontot hoz létre, amely 
tájékoztatással és segítségnyújtással 
támogatja az európai polgári 
kezdeményezést indító szervezői 
csoportokat.

(6) Minden tagállam egy vagy több, 
célzottan az európai polgári 
kezdeményezésekkel foglalkozó digitális és 
fizikai kapcsolattartó pontot hoz létre, 
amely gyakorlati és jogi tájékoztatással, 
tanácsadással és segítségnyújtással 
támogatja az európai polgári 
kezdeményezést indító szervezői 
csoportokat. Az összes tagállam és a 
Bizottság is biztosítja, hogy a 
kapcsolattartó pontok szorosan 
együttműködjenek a Bizottság megfelelő 
szolgálataival és a tagállamokban működő 
képviseleteivel. A tanácsadás része a 
valamely tagállam nemzeti jogával 
összhangban lévő jogi személy 
létrehozására vonatkozó információ 
nyújtása az 5. cikk (7) bekezdésének 
megfelelően. A tanácsadást ingyenesen 
elérhetővé kell tenni a fogyatékkal élő 
személyek számára akadálymentesített 
változatokban is.
A tagállamok ösztönzik a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságokat arra, hogy 
népszerűsítsék az európai polgári 
kezdeményezést, és nyújtsanak arról 
tájékoztatást a polgároknak.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely kezdeményezést legalább 
hét természetes személyből álló csoportnak 
(a továbbiakban: szervezői csoport) kell 
előkészítenie és irányítania. Az Európai 
Parlament tagjai nem számítanak bele ebbe 
a minimális létszámba.

(1) Bármely kezdeményezést a 
tagállamok legalább egynegyedének 
számát kitevő, természetes személyekből 
álló csoportnak (a továbbiakban: szervezői 
csoport) kell előkészítenie és irányítania. 
Az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek tagjai nem számítanak bele 
ebbe a minimális létszámba.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A javasolt polgári kezdeményezés 
bejegyzését megelőző szervezési szakasz 
során a szervezők támogatást kérhetnek az 
európai polgári kezdeményezés 
kapcsolattartó pontjaitól, a Europe Direct 
tájékoztató központtól vagy a Bizottság 
európai polgári kezdeményezéssel 
foglalkozó szolgálataitól, amelyek 
ingyenesen nyújtanak teljes körű 
segítséget és iránymutatást, és lehetőség 
szerint egyablakos ügyintézést 
biztosítanak ahhoz, hogy a szervezőket a 
megfelelő információforrásokhoz, 
valamint a konkrét technikai és jogi 
tanácsadást biztosító szolgálatokhoz 
irányítsák.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervezői csoport tagjai csak az 
európai parlamenti választásokon való 
részvétel korhatárát elért uniós polgárok 
lehetnek, akiknek legalább hét különböző 
tagállamban kell lakóhellyel 

(2) A szervezői csoport tagjai csak az 
európai parlamenti választásokon való 
részvétel korhatárát elért uniós polgárok 
lehetnek, akiknek a tagállamok legalább 
egynegyedében kell lakóhellyel 
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rendelkezniük. rendelkezniük.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kezdeményezés nem nyilvánvalóan 
ellentétes az Uniónak az Európai Unióról 
szóló szerződés 2. cikkében foglalt 
értékeivel.

e) a kezdeményezés nem nyilvánvalóan 
ellentétes az Uniónak az Európai Unióról 
szóló szerződés 2. cikkében foglalt 
értékeivel, illetve az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglalt jogokkal.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az esetben a szervezői csoport a 
Bizottság értékelését figyelembe véve 
módosíthatja a kezdeményezést annak 
érdekében, hogy az megfeleljen a (3) 
bekezdés c) pontjában meghatározott 
követelménynek, vagy fenntarthatja vagy 
visszavonhatja az eredeti kezdeményezést. 
A szervezői csoport a Bizottság indoklással 
ellátott értékelésének kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül értesíti a 
Bizottságot a választott lehetőségről, és 
adott esetben megküldi a Bizottságnak a II. 
mellékletben említett információknak az 
eredeti kezdeményezés helyébe lépő 
módosításait.

Ebben az esetben a szervezői csoport a 
Bizottság értékelését figyelembe véve 
módosíthatja a kezdeményezést annak 
érdekében, hogy az megfeleljen a (3) 
bekezdés c) pontjában meghatározott 
követelménynek, vagy fenntarthatja vagy 
visszavonhatja az eredeti kezdeményezést. 
A szervezői csoport a Bizottság indoklással 
ellátott értékelésének kézhezvételétől 
számított két hónapon belül értesíti a 
Bizottságot a választott lehetőségről, és 
adott esetben megküldi a Bizottságnak a II. 
mellékletben említett információknak az 
eredeti kezdeményezés helyébe lépő 
módosításait.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) részlegesen nyilvántartásba veszi a b) részlegesen nyilvántartásba veszi a 
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kezdeményezést, amennyiben annak 
jelentős része, beleértve fő céljait, nem 
esik nyilvánvalóan a Bizottság azon 
hatáskörén kívül, hogy a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló 
javaslatot nyújtson be;

kezdeményezést, amennyiben annak egy 
része nem esik nyilvánvalóan a Bizottság 
azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló 
javaslatot nyújtson be;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben a Bizottság elutasítja a 
kezdeményezést vagy a (4) bekezdésnek 
megfelelően azt csak részlegesen veszi 
nyilvántartásba, tájékoztatja a szervezői 
csoportot a döntés okairól, valamint a 
rendelkezésükre álló valamennyi peres és 
peren kívüli jogorvoslati lehetőségről.

7. Amennyiben a Bizottság elutasítja a 
kezdeményezést vagy a (4) bekezdésnek 
megfelelően azt csak részlegesen veszi 
nyilvántartásba, kimerítően és részletesen 
tájékoztatja a szervezői csoportot a döntés 
okairól, lehetővé téve a szervezői csoport 
számára az elutasítás indokainak részletes 
értékelését, ideértve a javasolt jogalap 
vagy -alapok értékelését is. Az értékelés 
során figyelembe kell vennie a II. 
melléklet 8. pontjában említett 
mellékletben foglalt információkat, 
amennyiben rendelkezésre állnak. A 
kezdeményezés nyilvántartásba vételének 
elutasítására vagy részleges 
nyilvántartásba vételére vonatkozó 
határozatokat nyilvánosságra hozzák az 
európai polgári kezdeményezés 
weboldalán.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) E cikk alkalmazásakor kiemelt 
figyelmet kell fordítani az EUMSZ 296. 
cikkének (2) bekezdésére és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkére.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogató nyilatkozatok a szervezői 
csoport által választott időponttól számított 
legfeljebb 12 hónapos időtartamon belül 
gyűjthetők (a továbbiakban: gyűjtési 
időszak), a 11. cikk (6) bekezdésének 
sérelme nélkül. A szervezői csoport által 
választott időpont legfeljebb három 
hónappal követheti a kezdeményezés 6. 
cikk szerinti nyilvántartásba vételét.

Támogató nyilatkozatok a szervezői 
csoport által választott időponttól számított 
legfeljebb 12 hónapos időtartamon belül 
gyűjthetők (a továbbiakban: gyűjtési 
időszak), a 11. cikk (6) bekezdésének 
sérelme nélkül. A szervezői csoport által 
választott időpont legfeljebb hat hónappal 
követheti a kezdeményezés 6. cikk szerinti 
nyilvántartásba vételét.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szervezői csoport a gyűjtési 
időszak kezdetét követő 12 hónapos 
időszak vége előtt le kívánja zárni a 
támogató nyilatkozatok gyűjtését, úgy a 
gyűjtési időszak lezárásának dátumáról 
értesíti a Bizottságot.

Amennyiben a szervezői csoport a gyűjtési 
időszak során a 12 hónapos időszak vége 
előtt le kívánja zárni a támogató 
nyilatkozatok gyűjtését, úgy szándékáról a 
gyűjtési időszak lezárásának dátuma előtt 
legalább tíz nappal értesíti a Bizottságot.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogató nyilatkozatok online gyűjtése 
érdekében a Bizottság a 2017. január 10-i 
(EU, Euratom) 2017/46 bizottsági 
határozattal összhangban 2020. január 1-
jéig központi online gyűjtési rendszert hoz 
létre és működtet.

A támogató nyilatkozatok online gyűjtése 
érdekében a Bizottság a 2017. január 10-i 
(EU, Euratom) 2017/46 bizottsági 
határozattal összhangban 2020. január 1-
jéig központi online gyűjtési rendszert hoz 
létre és működtet. E rendszer használata 
önkéntes és díjmentes minden szervező 
számára.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az egyéb hitelesített online 
gyűjtőrendszereket használó szervezői 
csoportnak továbbra is lehetősége nyílik a 
Bizottság által üzemeltetett szerverek 
ingyenes használatára.
Amennyiben a támogató nyilatkozatokat 
online gyűjtik, az online gyűjtési 
rendszerben gyűjtött adatokat az Európai 
Unió területén kell tárolni.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottsághoz 
érvényes kezdeményezést juttatnak el, 
amelyre vonatkozóan a 8. és a 12. cikknek 
megfelelően összegyűjtötték és igazolták a 
támogató nyilatkozatokat, a Bizottság 
késedelem nélkül értesítést tesz közzé erről 
a nyilvántartásban, és a kezdeményezést 
megküldi az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának.

(1) Amennyiben a Bizottsághoz 
érvényes kezdeményezést juttatnak el, 
amelyre vonatkozóan a 8. és a 12. cikknek 
megfelelően összegyűjtötték és igazolták a 
támogató nyilatkozatokat, a Bizottság 
késedelem nélkül értesítést tesz közzé erről 
a nyilvántartásban, és a kezdeményezést 
megküldi az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának, valamint a nemzeti 
parlamenteknek.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezői csoportnak a kezdeményezés 
benyújtását követő három hónapon belül 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 

A szervezői csoportnak a kezdeményezés 
benyújtását követő három hónapon belül 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
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közmeghallgatás keretében bemutassa a 
kezdeményezést.

Európai Parlamentben tartott 
közmeghallgatás keretében bemutassa a 
kezdeményezést annak érdekében, hogy 
Unió-szerte nyilvános vitát indítson a 
javasolt kezdeményezésről. A vitán 
különböző érdekeket képviselő 
érintetteknek kell részt venniük.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közmeghallgatást a Bizottság és az 
Európai Parlament közösen szervezi, és 
arra az Európai Parlamentben kerül sor. 
Az Unió más intézményei és tanácsadó 
testületei képviselőinek, valamint az 
érdekelt feleknek is lehetőséget kell 
biztosítani a közmeghallgatáson való 
részvételre.

A közmeghallgatást az Európai Parlament 
szervezi valamelyik helyiségében. A 
Tanács, a Bizottság, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság (EGSZB) és a 
Régiók Bizottsága, valamint az Unió más 
intézményei és tanácsadó testületei 
képviselőinek, valamint a civil társadalom, 
a szociális partnerek képviselőinek és 
egyéb érdekelt feleknek – köztük a nemzeti 
parlamenteknek – is lehetőséget kell 
biztosítani a közmeghallgatáson való 
részvételre. A közmeghallgatást interneten 
közvetítik és később nyilvánosan 
elérhetővé teszik az európai polgári 
kezdeményezés weboldalán. 

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közmeghallgatásnak a közérdeket kell 
szolgálnia. A közmeghallgatás kizárólagos 
célja, hogy kimerítő tájékoztatást adjon a 
kezdeményezés tartalmáról és céljairól.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
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14 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közmeghallgatás célja, hogy fórumot 
biztosítson a szervezői csoportnak, ahol 
bemutathatja kezdeményezését, 
részletesen ismertetve szándékát és a 
javasolt konkrét jogalkotási célokat.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és az Európai Parlament 
biztosítja a releváns köz- és magánérdekek 
kiegyensúlyozott képviseletét.

A javasolt kezdeményezésről folyó 
inkluzív nyilvános vita érdekében az 
Európai Parlament biztosítja a releváns 
érintettek kiegyensúlyozott képviseletét, 
beleértve a köz- és magánérdekek 
képviselőit egyaránt, valamint az Unió 
intézményeinek és tanácsadó testületeinek 
képviseletét.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közmeghallgatáson a Bizottság 
megfelelő szinten képviselteti magát.

(3) A közmeghallgatásokon a Bizottság 
és a Tanács megfelelő szinten képviselteti 
magát. Biztosítják továbbá a biztosi 
testület legalább egy tagjának jelenlétét.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kezdeményezés 
benyújtását követő egy hónapon belül 

(1) A Bizottság az érvényes 
kezdeményezés – amelyre vonatkozóan a 
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megfelelő szinten fogadja a szervezői 
csoportot, lehetővé téve, hogy az 
részletesen elmagyarázza a kezdeményezés 
által felvetett kérdéseket.

8–12. cikknek megfelelően összegyűjtötték 
és igazolták a támogató nyilatkozatokat – 
benyújtását követő egy hónapon belül 
megfelelő szinten fogadja a szervezői 
csoportot, lehetővé téve, hogy az 
részletesen elmagyarázza a kezdeményezés 
célját.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a kezdeményezés 14. cikk (1) 
bekezdése szerinti közzétételét követő öt 
hónapon belül és a 14. cikk (2) bekezdése 
szerinti közmeghallgatás után 
közleményben ismerteti a 
kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és 
politikai következtetéseit, adott esetben a 
tervezett intézkedéseket, és azok – vagy 
azok elmaradásának – okait.

A Bizottság a kezdeményezés 14. cikk (1) 
bekezdése szerinti közzétételét követő hat 
hónapon belül és a 14. cikk (2) bekezdése 
szerinti közmeghallgatás után 
közleményben minden részletre 
kiterjedően ismerteti a kezdeményezéssel 
kapcsolatos jogi és politikai 
következtetéseit, adott esetben a tervezett 
intézkedéseket, és azok – vagy azok 
elmaradásának – okainak kimerítő és 
egyértelmű ismertetésével együtt, 
összhangban a megfelelő ügyintézés 
elvével. 

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság és a szervezői csoport a 
17. cikk (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően tájékoztathatja az aláírókat a 
kezdeményezésre adott válaszról.

(3) A Bizottság és a szervezői csoport a 
17. cikk (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően tájékoztatja az aláírókat a 
kezdeményezésre adott válaszról, 
amennyiben gyűjtöttek adatokat erre 
vonatkozóan.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A sikeres polgári kezdeményezés 
esetében, kellő figyelemmel e rendelet 15. 
cikke (2) bekezdésére és amennyiben a 
közlemény javasolja, a Bizottság a 
kezdeményezés közzétételét követő 12 
hónapon belül jogalkotási javaslatot 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé a kezdeményezés nyomán. E cikk 
alkalmazásakor kiemelt figyelmet kell 
fordítani az EUMSZ 296. cikkének (2) 
bekezdésére és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 41. cikkére. A Bizottságnak 
az európai polgári kezdeményezésről 
kiadott hivatalos nyilatkozatát követően 
tájékoztatnia kell a szervezőket a 
kezdeményezéssel kapcsolatos 
tevékenységeiről és a kezdeményezéssel 
kapcsolatos bármely további fejleményről.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A sikeres polgári kezdeményezések 
Európai Parlament általi nyomon 

követése
A 15. cikk (2) bekezdésében említett 12 
hónapos időszak után az Európai 
Parlament értékeli a Bizottság által a 
polgári kezdeményezésről szóló 
közleménye nyomon követése érdekében 
hozott intézkedéseket. A  Parlament a 
plenáris ülésen vitát tarthat a kérdésről, 
eljárási szabályzatával összhangban.
Az ilyen vitákat állásfoglalási indítvány 
elfogadásával lehet lezárni. Amennyiben a 
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Bizottság nem terjeszt elő jogalkotási 
javaslatot, az Európai Parlament dönthet 
úgy, hogy gyakorolja az EUMSZ 225. 
cikke által ráruházott jogot.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezői csoport a nyilvántartásban való 
közzététel céljából és adott esetben a 
kampány weboldalán tájékoztatást ad a 
kezdeményezés számára biztosított, 
szponzoronkénti 500 EUR pénzösszeget 
meghaladó támogatások és finanszírozás 
forrásairól.

A szervezői csoport a nyilvántartásban való 
közzététel céljából és adott esetben a 
kampány weboldalán egyértelmű, pontos 
és átfogó tájékoztatást ad a kezdeményezés 
számára biztosított, szponzoronkénti 500 
EUR pénzösszeget meghaladó támogatások 
és finanszírozás forrásairól. A 
szponzoroknak és az általuk 
adományozott összegeknek egyértelműen 
azonosíthatóknak kell lenniük.
A szervezőknek továbbá közölniük kell az 
őket önkéntes alapon segítő szervezetek 
nevét is, azon esetekben is, amelyekben a 
támogatás gazdaságilag nem 
számszerűsíthető.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult a támogatási és 
finanszírozási források tekintetében 
benyújtott információk véletlenszerű 
ellenőrzésére, a benyújtott információk 
minőségének értékelésére, valamint 
további pontosítások kérésére a szervezői 
csoportoktól. Az ilyen ellenőrzések célja a 
szervezői csoportok számára nyújtott 
finanszírozás és egyéb támogatás 
átláthatóságának biztosítása. Az 
ellenőrzéseket hatékony, pártatlan és 
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arányos módon kell végrehajtani. 
Támogatási és finanszírozási források: 
bármely felkínált pénzügyi eszköz vagy 
hitelnyújtás, bármilyen természetbeni 
felajánlás, bármely áru, szolgáltatás 
(beleértve a kölcsönt vagy a személyzet 
rendelkezésre bocsátását) vagy munka 
piaci érték alatti nyújtása és/vagy bármely 
más, gazdasági előnyt biztosító ügylet, az 
egyének által önkéntes alapon nyújtott 
támogatás kivételével.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak minőségellenőrzések, 
illetve értesítési és panasztételi rendszerek 
révén gondoskodnia kell a finanszírozás 
és a szponzorálás teljes körű 
átláthatóságáról, annak biztosítása 
érdekében, hogy az európai polgári 
kezdeményezések szervezői által nyújtott 
finanszírozási és szponzori információk 
helyesek legyenek.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós költségvetésben éves 
előirányzatot kell elkülöníteni a polgári 
kezdeményezések szervezésének 
támogatására.



PE635.375/ 26

HU

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság kommunikációs 
tevékenységek és információs kampányok 
révén elősegíti az európai polgári 
kezdeményezés ismertségének fokozását, 
ezáltal is hozzájárulva a polgárok az Unió 
politikai életében való aktív részvételének 
előmozdításához.

(1) A Bizottság, az Európai Parlament, 
a Tanács és a tagállamok a 
kommunikációs tevékenységek és 
tájékoztató kampányok révén elősegíti az 
európai polgári kezdeményezésre, annak 
céljaira és működésére vonatkozó 
ismertségének fokozását, ezáltal is 
hozzájárulva a polgárok az Unió politikai 
életében való aktív részvételének 
előmozdításához. Ennek során a Bizottság 
igénybe vesz többek között digitális 
platformokat, a közösségi médiát és online 
technológiákat, hogy elérje a polgárokat 
és megszólítsa őket.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos 
kommunikációs és információs 
tevékenységek céljából és az aláíró 
hozzájárulásával a szervezői csoport vagy a 
Bizottság begyűjtheti az aláíró e-mail-
címét.

Az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos 
kommunikációs és információs 
tevékenységek céljából és az aláíró 
kifejezett hozzájárulásával a szervezői 
csoport vagy a Bizottság begyűjtheti az 
aláíró e-mail-címét.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság továbbá aktív tájékoztató 
tevékenységet végez az európai polgári 
kezdeményezésről és annak 
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igénybevételéről egyéb olyan fellépések 
során is, amelyek célja a polgárok 
részvételének előmozdítása az uniós 
tevékenységek terén, valamint az uniós 
polgárság és a polgárok jogainak 
népszerűsítése során is, továbbá az 
Európa a polgárokért program 
tevékenységeivel kapcsolatos 
kommunikáció részeként.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A személyes adatok e rendelet 
szerinti kezelése során a polgári 
kezdeményezés szervezői csoportja, vagy 
adott esetben az általa létrehozott jogi 
személy, valamint a tagállam illetékes 
hatóságai megfelelnek az (EU) 2016/679 
rendeletnek.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szervezői csoport vagy adott 
esetben az általa létrehozott jogi személy 
biztosítja, hogy az adott polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatban gyűjtött 
személyes adatokat a kezdeményezéshez 
nyújtott támogatási nyilatkozaton kívül 
semmilyen egyéb célra ne használják.



PE635.375/ 28

HU

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az 
európai polgári kezdeményezés működését, 
és legkésőbb e rendelet alkalmazásától 
számított öt éven belül, valamint azt 
követően ötévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet alkalmazásáról. A jelentéseket 
közzé kell tenni.

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az 
európai polgári kezdeményezés működését, 
és legkésőbb e rendelet alkalmazásától 
számított három éven belül, valamint azt 
követően háromévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet alkalmazásáról. A jelentéseket 
közzé kell tenni.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságot javaslat beterjesztésére 
felhívó kezdeményezés tartalma, legfeljebb 
1000 karakter terjedelemben.

(2) A Bizottságot javaslat beterjesztésére 
felhívó kezdeményezés tartalma, szóközök 
nélkül legfeljebb 1 200 karakter 
terjedelemben, (nyelvenként kiigazított 
átlag);

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy melléklet kevesebb mint 
5 000 karakterből áll (nyelvenként 
kiigazított átlag), a szervezői csoport 
felkérheti a Bizottságot, hogy azt fordítsa 
le az Unió valamennyi hivatalos nyelvére.


