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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.2.2019 A8-0024/1

Módosítás 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásai
(2018/2280(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel a petíciós jog jóvoltából az 
Európai Parlament fogékonyabb az 
európai uniós polgárok és lakosok 
felvetéseire;

B. mivel a petíciós jogot meg kell 
erősíteni annak érdekében, hogy az 
európai uniós polgárok és lakosok 
felvetéseire – teljes körű védelmet 
biztosítva alapvető jogaik tekintetében, és 
hathatós megoldásokkal szolgálva a 
petíciókban felvetett valamennyi 
problémára – az Európai Parlament 
fogékonyabban reagáljon;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Módosítás 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásai
(2018/2280(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. mivel minden egyes petíció 
körültekintő vizsgálat és mérlegelés 
tárgyát képezi; mivel a petíciók minden 
egyes benyújtójának joga van ahhoz, hogy 
észszerű határidőn belül, anyanyelvén, 
illetve a petíció nyelvén választ, valamint 
tájékoztatást kapjon a Petíciós 
Bizottságnak a petíció elfogadhatóságáról 
hozott határozatáról;

C. mivel minden egyes petíciót 
körültekintően kell megvizsgálni és 
kezelni; mivel a petíciók minden egyes 
benyújtójának joga van ahhoz, hogy 
késlekedés nélkül, anyanyelvén, illetve a 
petíció nyelvén átfogó választ és 
tájékoztatást kapjon a Petíciós 
Bizottságnak a petíció elfogadhatóságáról 
hozott határozatáról, valamint a Petíciós 
Bizottságnak a petíció kezelése és nyomon 
követése keretében tett lépéseiről; mivel 
az, hogy a petíció benyújtói milyen 
tapasztalatokat szereznek petíciójuk 
kezeléséről, meghatározó az uniós 
intézményekről alkotott véleményük, 
valamint az uniós jogban rögzített petíciós 
jog tiszteletben tartásáról kialakított 
képük formálása szempontjából;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Módosítás 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásai
(2018/2280(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a petíciók 
lehetőséget biztosítanak az Európai 
Parlament és a többi uniós intézmény 
számára, hogy párbeszédet 
kezdeményezzenek azokkal az uniós 
polgárokkal, akiket érint az uniós jog 
alkalmazása; kiemeli, hogy intenzívebbé 
kell tenni az uniós intézmények és szervek 
együttműködését a nemzeti, regionális és 
helyi hatóságokkal az uniós jog 
alkalmazásával kapcsolatos kérdések 
terén; felhívja az uniós intézményeket és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
polgárok petícióhoz való jogát, és hívják 
fel a közvélemény figyelmét az uniós 
hatáskörökre, valamint a lehetséges 
jogorvoslati lehetőségekre, amelyekkel az 
Európai Parlament szolgálhat a petíciók 
feldolgozása keretében;

2. hangsúlyozza, hogy a petíciók 
lehetőséget biztosítanak az Európai 
Parlament és a többi uniós intézmény 
számára, hogy párbeszédet 
kezdeményezzenek azokkal az uniós 
polgárokkal, akiket érint az uniós jog 
alkalmazása; kiemeli, hogy intenzívebbé 
kell tenni az uniós intézmények és szervek 
együttműködését a nemzeti, regionális és 
helyi hatóságokkal az uniós jogban és 
annak végrehajtásában tapasztalható 
hiányosságokkal, következetlenségekkel és 
joghézagokkal összefüggő kérdések 
kapcsán, hogy így minden polgár 
gazdasági, szociális és kulturális joga 
teljes körű és hatékony védelemben 
részesüljön; felhívja az uniós 
intézményeket és a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a polgárok petícióhoz való 
jogát, és hívják fel a közvélemény 
figyelmét az uniós hatáskörökre, valamint 
a lehetséges jogorvoslati lehetőségekre, 
amelyekkel az Európai Parlament 
szolgálhat a petíciók feldolgozása 
keretében;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Módosítás 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásai
(2018/2280(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a 
demokratikus elveknek maradéktalanul 
megfelelő uniós kormányzást, valamint 
szigorúbb etikai szabályokat kell bevezetni 
az uniós intézményekben, szervekben és 
ügynökségekben, hogy orvosolni lehessen 
az uniós döntéshozatali folyamat 
átláthatóságának hiányával, az 
összeférhetetlenséggel, valamint az uniós 
jogalkotási folyamatot érintő etikai 
kérdésekkel összefüggő problémákat, 
amelyekre a petíciók benyújtói felhívták a 
figyelmet;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Módosítás 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásai
(2018/2280(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. kiemel négy nyilvános, különböző 
kérdéskörök kapcsán tartott meghallgatást, 
nevezetesen a 2018. február 1-jei – az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottsággal, valamint a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottsággal közös – „A polgárok 
jogai a brexit után” című, a 2018. február 
21-i – az Alkotmányügyi Bizottsággal 
közös – az „Európai polgári 
kezdeményezés – a rendelet 
felülvizsgálata” című, a 2018. március 22-i 
– a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottsággal közös – 
„Az endokrin károsító anyagok 
egészségügyi hatása” című, valamint a 
2018. október 9-i „A fogyatékossággal élő 
személyek jogai” című meghallgatást; 
emlékezteti a bizottság tagjait a bizottság 
által kért és szervezett nyilvános 
meghallgatásokon való részvétel 
fontosságára; felhívja a petíciós hálózatot, 
hogy tegyen javaslatokat olyan konkrét 
nyilvános meghallgatásokra, valamint az 
európai parlamenti tanulmányok és 
állásfoglalások témáira vonatkozóan, 
amelyek tükrözik a folyamatban lévő 
jogalkotási munka és a Parlament politikai 
ellenőrzési hatásköre, valamint az európai 
polgárok körében komoly aggodalomra 
okot adó kérdésekkel foglalkozó petíciók 
közötti összefüggést; hangsúlyozza, hogy a 

8. kiemel négy nyilvános, különböző 
kérdéskörök kapcsán tartott meghallgatást, 
nevezetesen a 2018. február 1-jei – az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottsággal, valamint a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottsággal közös – „A polgárok 
jogai a brexit után” című, a 2018. február 
21-i – az Alkotmányügyi Bizottsággal 
közös – az „Európai polgári 
kezdeményezés – a rendelet 
felülvizsgálata” című, a 2018. március 22-i 
– a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottsággal közös – 
„Az endokrin károsító anyagok 
egészségügyi hatása” című, valamint a 
2018. október 9-i „A fogyatékossággal élő 
személyek jogai” című meghallgatást; 
emlékezteti a bizottság tagjait a bizottság 
által kért és szervezett nyilvános 
meghallgatásokon való részvétel 
fontosságára; üdvözli, hogy a Petíciós 
Bizottság konkrét nyilvános 
meghallgatásokra, valamint az európai 
parlamenti tanulmányok és állásfoglalások 
témáira vonatkozó javaslatokat terjesztett 
elő, amelyek tükrözték a folyamatban lévő 
jogalkotási munka és a Parlament politikai 
ellenőrzési hatásköre, valamint az európai 
polgárok körében komoly aggodalomra 
okot adó kérdésekkel foglalkozó petíciók 
közötti összefüggést; hangsúlyozza, hogy a 
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petíciós hálózat a megfelelő fórum a közös 
kezdeményezések petíciókként történő 
kezelését célzó előterjesztésére, amely 
teljeskörűen kifejezésre juttathatja az 
Európai Parlamentnek az európai 
polgárok petícióihoz való hozzájárulását;

Petíciós Bizottságot meg kell erősíteni, 
illetve lehetőséget kell teremteni számára, 
hogy több kezdeményezést terjesszen elő 
annak érdekében, hogy a Parlament 
nagyobb mértékben járulhasson hozzá az 
európai polgárok petíciókban 
megfogalmazott problémáinak 
megoldásához;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Módosítás 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásai
(2018/2280(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. bízik abban, hogy a petíciós 
hálózat eszközként szolgál ahhoz, hogy a 
Parlament többi bizottságának munkájában 
láthatóbbá és relevánsabbá váljon a 
Petíciós Bizottság, és ily módon nagyobb 
figyelem összpontosuljon a petíciókra a 
jogalkotási munka során; ismét 
hangsúlyozza abbéli meggyőződését, hogy 
a petíciós hálózat ülései a hálózat tagjai 
közötti információcsere, valamint a bevált 
gyakorlatok példáinak megosztása révén 
alapvető szerepet töltenek be a parlamenti 
bizottságok közötti együttműködés 
megerősítésében;

11. úgy véli, hogy a Petíciós 
Bizottságot láthatóbbá, valamint 
meghatározóbb tényezővé kell tenni a 
Parlament többi bizottságának 
munkájában, hogy ily módon nagyobb 
figyelem összpontosuljon a petíciókra a 
jogalkotási munka során; ismét 
hangsúlyozza abbéli meggyőződését, hogy 
a Petíciós Bizottságnak központi szerepet 
kell játszania a parlamenti bizottságok 
közötti együttműködés megerősítésében az 
információcsere, valamint a bevált 
gyakorlatok példáinak hatékonyabb 
megosztásának előmozdítása révén, hogy 
a Parlament a petíciókban felvetett 
valamennyi problémára fogékonyabban 
reagálhasson;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Módosítás 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásai
(2018/2280(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. felhívja a figyelmet a bizottság által 
beterjesztett és plenáris ülésen elfogadott, 
az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) 
bekezdése és 216. cikkének (2) bekezdése 
szerinti állásfoglalási indítványokra, 
mindenekelőtt az uniós tagállamokban élő 
kisebbségek védelméről és 
megkülönböztetésmentességéről2 szóló, a 
határozott idejű szerződések 
bizonytalanságának és visszaélésszerű 
alkalmazásának kezelésével kapcsolatos 
petíciókra való reagálásról3 szóló, az USA 
adójogszabályok külföldi számlával 
rendelkező adóalanyok általi betartásáról 
szóló törvényének (FATCA) uniós 
polgárokra és különösen az „amerikainak 
tekinthető” személyekre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásáról4 szóló, valamint a 
német gyermek- és ifjúságvédelmi jóléti 
hivatal (Jugendamt) határokon átnyúló 
családjogi vitákban játszott szerepéről5 
szóló állásfoglalási indítványra;

_________________
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0032.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0242.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0316.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0476.

13. felhívja a figyelmet a bizottság által 
beterjesztett és plenáris ülésen elfogadott, 
az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) 
bekezdése és 216. cikkének (2) bekezdése 
szerinti állásfoglalási indítványokra, 
mindenekelőtt az uniós tagállamokban élő 
kisebbségek védelméről és 
megkülönböztetésmentességéről2 szóló, a 
határozott idejű szerződések 
bizonytalanságának és visszaélésszerű 
alkalmazásának kezelésével kapcsolatos 
petíciókra való reagálásról3 szóló, az USA 
adójogszabályok külföldi számlával 
rendelkező adóalanyok általi betartásáról 
szóló törvényének (FATCA) uniós 
polgárokra és különösen az „amerikainak 
tekinthető” személyekre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásáról4 szóló, valamint a 
német ifjúságvédelmi szervek (Jugendamt) 
határokon átnyúló családjogi vitákban 
játszott szerepéről5 szóló állásfoglalási 
indítványra;

_________________
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0032.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0242.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0316.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0476.
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6.2.2019 A8-0024/8

Módosítás 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásai
(2018/2280(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. rámutat arra, hogy a Parlament 
emberi jogi hetéhez kapcsolódóan a 
Petíciós Bizottság számos, emberi jogi 
kérdésekkel összefüggő petíciót áttekintett, 
továbbá bemutatta a segítségnyújtási 
irányelvről, valamint az irreguláris 
migránsoknak nyújtott humanitárius 
segítség kriminalizálásáról szóló frissített 
tanulmányt; felkéri a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot a 2002. november 28-i 
2002/90/EK tanácsi irányelv12 1. cikke (2) 
bekezdésének módosítására, hogy a 
jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a 
jogellenes tartózkodáshoz történő 
segítségnyújtás meghatározása a 
bűncselekménnyé nyilvánítás alóli 
kötelező kivételként jelölje meg a be-, 
átutazás vagy tartózkodás során biztosított 
humanitárius segítségnyújtást;

20. rámutat arra, hogy a Parlament 
emberi jogi hetéhez kapcsolódóan a 
Petíciós Bizottság számos, emberi jogi 
kérdésekkel összefüggő petíciót áttekintett, 
továbbá bemutatta a segítségnyújtási 
irányelvről, valamint az irreguláris 
migránsoknak nyújtott humanitárius 
segítség kriminalizálásáról szóló frissített 
tanulmányt; felkéri a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot egy hatékony és 
fenntartható uniós migrációs stratégiára, 
amelynek célja az EU-ba irányuló legális 
és biztonságos útvonalak fejlesztése, a 
menedékkérők automatikus és kötelező, az 
összes tagállam részvételével megvalósuló 
EU-n belüli áthelyezése, valamint a 
tagállamok teljes körét lefedő 
együttműködés javítása annak érdekében, 
hogy hatékonyabban lehessen kezelni a 
migránsok származási országait sújtó 
komoly gazdasági és társadalmi 
problémákat, valamint biztosítani 
lehessen, hogy a migránsok ne 
kényszerüljenek arra, hogy az irreguláris 
migráció keretében máshol keressék 
boldogulásukat;

_________________
12 HL L 328., 2002.12.5., 17. o.

_________________

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/9

Módosítás 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. év során folytatott tanácskozásai
(2018/2280(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. meggyőződése, hogy a Petíciós 
Bizottság Titkársága a bizottság 
iránymutatásaival, és a petícióknak az 
Európai Parlament igazgatásán belüli 
életciklusával összhangban hatékony 
módon és körültekintő gondossággal 
kezeli a petíciókat; a legújabb technológiai 
fejlesztések feltérképezésével további 
innovációkat szorgalmaz a petíciók 
kezelése terén annak érdekében, hogy a 
folyamat egésze egyértelműbb és 
átláthatóbb legyen az európai polgárok 
számára;

21. meggyőződése, hogy a Petíciós 
Bizottság Titkársága számára biztosítani 
kell a szükséges forrásokat, hogy a 
bizottság iránymutatásaival összhangban 
hatékonyabb módon és körültekintőbben 
kezelje a petíciókat; a legújabb 
technológiai fejlesztések feltérképezésével 
további innovációkat szorgalmaz a petíciók 
kezelése terén annak érdekében, hogy a 
folyamat egésze egyértelműbb és 
átláthatóbb legyen az európai polgárok 
számára;

Or. en


