
 

AM\1171323HU.docx  PE631.565v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0404/4 

Módosítás  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai 

(2018/2104(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

J preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

J. mivel az aktív részvétel kizárólag 

olyan demokratikus és átlátható folyamat 

alapján lehetséges, amely lehetővé teszi a 

Parlament és a Petíciós Bizottság 

számára, hogy polgárbarát és érdemi 

munkát végezzenek; mivel ehhez – többek 

között a friss technológiai fejleményeket 

figyelemmel követve és kihasználva – a 

petíciós portálon keresztül folyamatosan 

javítani kell a petíciók benyújtóival, 

valamint a többi érintett polgárral és 

lakossal, például a petíciók támogatóival 

folytatott kommunikációt; 

J. mivel a polgárok aktív 

részvételének érvényesítése kizárólag 

olyan, teljes mértékben demokratikus, 

uniós szintű kormányzás keretében 
lehetséges, amely képes biztosítani a teljes 

átláthatóságot, az alapvető jogok hatékony 

védelmét, a polgárok döntéshozatali 

folyamatokba való közvetlen bevonását és 

a polgárok által megfogalmazott kérések 

uniós politikai napirendbe való beépítését; 

mivel a teljes mértékben demokratikus és 

átlátható kormányzás emellett lehetővé 

teszi a Parlament és a Petíciós Bizottság 

számára, hogy polgárbarátabb és érdemi 

munkát végezzenek; mivel a petíciós 

portálon keresztül folyamatosan javítani 

kell a petíciók benyújtóival, valamint a 

többi érintett polgárral és lakossal, például 

a petíciók támogatóival folytatott 

kommunikációt, többek között a friss 

technológiai fejleményeket figyelemmel 

követve és kihasználva; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Módosítás  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai 

(2018/2104(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

U preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

U. mivel a Petíciós Bizottság 

véleménye szerint az európai polgári 

kezdeményezés a közvetlen és részvételi 

demokrácia fontos eszköze, amelynek – ha 

komolyan veszik – lehetővé kellene tennie 

a polgárok számára, hogy tevőlegesen 
részt vegyenek az európai politikák és 

jogszabályok alakításában; 

U. mivel a Petíciós Bizottság 

véleménye szerint az európai polgári 

kezdeményezés a közvetlen és részvételi 

demokrácia fontos eszköze; mivel annak 

lehetővé tétele érdekében, hogy a polgárok 

az európai polgári kezdeményezés révén 

aktívabban részt vegyenek az európai 

politikák és jogszabályok alakításában, 

felül kell vizsgálni a jelenlegi uniós 

szerződéseket a sikeres európai polgári 

kezdeményezések jogalkotási nyomon 

követésének biztosítása érdekében; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Módosítás  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai 

(2018/2104(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. emlékeztet arra, hogy a petíciók 

egyszerre jelentenek lehetőséget és kihívást 

a Parlament és más uniós intézmények 

számára, ugyanis közvetlen párbeszédet 

indíthatnak az uniós polgárokkal és 

lakosokkal, különösen, ha érinti őket az 

uniós jog alkalmazása, és hatékony és 

eredményes jogorvoslati mechanizmust 

igényelnek; 

2. emlékeztet arra, hogy a petíciók 

egyszerre jelentenek lehetőséget és kihívást 

a Parlament és más uniós intézmények 

számára, ugyanis közvetlen párbeszédet 

indíthatnak az uniós polgárokkal és 

lakosokkal, különösen, ha érinti őket az 

uniós jog alkalmazása, és hatékony és 

eredményes jogorvoslati mechanizmust 

igényelnek; hangsúlyozza, hogy az uniós 

intézményeknek és a tagállamoknak saját 

hatáskörükön belül minden tőlük telhetőt 

el kell követniük a polgárok által a 

petíciókban felvetett problémák mielőbbi 

és hathatós megoldása érdekében; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Módosítás  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai 

(2018/2104(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy az Európai 

Unió tényleges hatásköreivel, 

működésével és jövőbeli tökéletesítésének 

szükségességével kapcsolatos tudatosságot 
folyamatos nyilvános vita és szélesebb 

körű tájékoztatás révén növelni kell annak 

biztosítása érdekében, hogy a polgárok és 

lakosok jól tájékozottak legyenek a 

döntéshozói szinteket illetően, hogy be 

lehessen vonni őket a lehetséges 

reformokkal kapcsolatos vitákba, 

valamint hogy meg lehessen előzni az 

egyes felelőtlen tagállamok által 

alkalmazott „hibáztassuk Brüsszelt” 

jelenséget; úgy véli, hogy az Európai 

Unióról folytatott szélesebb körű nyilvános 

vita, valamint a jobb tájékoztatás és oktatás 

és a precíz médiatudósítások csökkentenék 

az elfogadhatatlan petíciók számát, mivel 

a polgárok és lakosok jobban ismernék az 

Unió hatáskörét; megjegyzi, hogy egy 

elfogadhatatlan petíció témája is szerepet 

játszhat a politika alakításában annak 

ellenére, hogy nem tartozik a Petíciós 

Bizottság hatáskörébe; 

3. hangsúlyozza az Európai Unió 

tényleges hatásköréről, működéséről és 

jövőjéről folytatott folyamatos nyilvános 

vita és szélesebb körű tájékoztatás 

fontosságát egy olyan, teljes mértékben 

demokratikus uniós szintű kormányzás 

mielőbbi bevezetésének szükségességével 

kapcsolatos tudatosság növelése 
érdekében, amely biztosítja a teljes 

átláthatóságot, az alapvető jogok hatékony 

védelmét, a polgárok közvetlen bevonását 

a döntéshozatali folyamatokba, valamint a 

polgárok által megfogalmazott kérések 

uniós politikai napirendbe való beépítését; 

úgy véli, hogy a polgárokat és a lakosokat 

közvetlenül és aktívan be kell vonni a 

lehetséges reformokról szóló vitákba és 

döntéshozatali folyamatokba; úgy véli, 

hogy az Európai Unióról folytatott 

szélesebb körű nyilvános vita, valamint a 

jobb tájékoztatás és oktatás és a precíz 

médiatudósítások révén fel lehetne hívni a 

nyilvánosság figyelmét az Európai 

Parlamenthez benyújtható petíciókkal 

kapcsolatos jogra, illetve növelni lehetne 

ismereteiket az Unió hatásköreivel és 

problémáival kapcsolatban; megjegyzi, 

hogy egy elfogadhatatlan petíció témája is 

szerepet játszhat a politika alakításában 

annak ellenére, hogy nem tartozik a 

Petíciós Bizottság hatáskörébe; 



 

AM\1171323HU.docx  PE631.565v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 



 

AM\1171323HU.docx  PE631.565v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0404/8 

Módosítás  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai 

(2018/2104(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. hangsúlyozza, hogy az európai 

polgári kezdeményezésnek átláthatónak és 

hatékonynak kell lennie ahhoz, hogy az 

aktív polgári szerepvállalás és a 

nyilvánosság részvételének fontos 

eszközeként szolgálhasson; fájlalja, hogy a 

múltban nem így történt, és hogy a korábbi 

sikeres kezdeményezések nem jártak 

kézzelfogható jogalkotási eredménnyel; 

tudomásul veszi az európai polgári 

kezdeményezésről szóló 211/2011/EU 

rendelet felülvizsgálatára irányuló európai 

bizottsági javaslatot16, amelyet 2017. 

szeptember 13-án tettek közzé; kiemeli a 

legutóbb benyújtott, „Tiltsák be a 

glifozátot, és védjék meg az embereket és a 

környezetet a mérgező növényvédő 

szerektől!” elnevezésű, sikeres polgári 

kezdeményezést; rámutat arra, hogy 2017. 

november 20-án nyilvános meghallgatást 

tartottak a Parlamentben e 

kezdeményezéssel kapcsolatban; elvárja, 

hogy a Bizottság következetesen reagáljon 

az abban foglaltakra; megerősíti, hogy a 

Petíciós Bizottság elkötelezte magát 

amellett, hogy proaktívan részt vegyen a 

sikeres kezdeményezésekre vonatkozó 

nyilvános meghallgatások szervezésében; 

kötelezettséget vállal arra, hogy intézményi 

szinten elsőbbséget biztosít e részvételi 

folyamat hatékonysága számára és 

26. hangsúlyozza, hogy az európai 

polgári kezdeményezésnek átláthatónak és 

hatékonynak kell lennie; rámutat arra, 

hogy felül kell vizsgálni az Unió jelenlegi 

szerződéseit annak érdekében, hogy az 

európai polgári kezdeményezés olyan 

fontos eszközzé váljon, amely ténylegesen 

elősegíti az aktív polgári szerepvállalás és 

a nyilvánosság részvételének 

érvényesítését, jogalkotási nyomon 

követést biztosítva a sikeres európai 

polgári kezdeményezések számára; 

fájlalja, hogy a múltban nem így történt, és 

hogy a korábbi sikeres kezdeményezések 

nem jártak kézzelfogható jogalkotási 

eredménnyel; tudomásul veszi az európai 

polgári kezdeményezésről szóló 

211/2011/EU rendelet felülvizsgálatára 

irányuló európai bizottsági javaslatot16, 

amelyet 2017. szeptember 13-án tettek 

közzé; kiemeli a legutóbb benyújtott, 

„Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az 

embereket és a környezetet a mérgező 

növényvédő szerektől!” elnevezésű, sikeres 

polgári kezdeményezést; rámutat arra, 

hogy 2017. november 20-án nyilvános 

meghallgatást tartottak a Parlamentben e 

kezdeményezéssel kapcsolatban; 

mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

a Bizottság elmulasztotta biztosítani a 

glifozát jóváhagyásának 
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megfelelő jogalkotási intézkedésekről is 

gondoskodik; 

__________________________ 

16 HL L 65., 2011.3.11., 1. o. 

meghosszabbításához vezető eljárásban 

felhasznált tudományos bizonyítékok 

teljes mértékben átlátható, pártatlan és 

pontos összegyűjtését, vizsgálatát és 

közzétételét; megerősíti, hogy a Petíciós 

Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy 

proaktívan részt vegyen a sikeres 

kezdeményezésekre vonatkozó nyilvános 

meghallgatások szervezésében; 

kötelezettséget vállal arra, hogy intézményi 

szinten elsőbbséget biztosít e részvételi 

folyamat hatékonysága számára és 

megfelelő jogalkotási intézkedésekről is 

gondoskodik; 

__________________________ 

16 HL L 65., 2011.3.11., 1. o. 

Or. en 

 

 


