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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.2.2019 A8-0024/12

Módosítás 12
Miroslavs Mitrofanovs
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel 2018-ban négy, az eljárási 
szabályzat 216a. cikke szerinti tényfeltáró 
látogatásra került sor: egyre Lausitzban 
(Németország) a lignitbányászat helyi 
lakosságra, mindenekelőtt a szorb 
közösségre gyakorolt hatásával, valamint a 
Spree folyó és a szomszédos vizek 
szennyezésével kapcsolatban; egyre 
Famagustában (Ciprus) a megszállt 
Famagusta város lezárt területének az 
eredeti lakosok számára történő 
visszaadásával kapcsolatban; egyre 
Doñanában (Spanyolország) a környezeti 
helyzettel, illetve a Doñana Nemzeti Park 
védett területének esetleges pusztulásával 
kapcsolatban; egyre pedig Valledorában 
(Olaszország) a hulladéklerakó helyek és 
kőbányák okozta környezeti károkkal 
kapcsolatban; 

J. mivel 2018-ban négy, az eljárási 
szabályzat 216a. cikke szerinti tényfeltáró 
látogatásra került sor: egyre Lausitzban 
(Németország) a lignitbányászat helyi 
lakosságra, mindenekelőtt a szorb 
közösségre gyakorolt hatásával, valamint a 
Spree folyó és a szomszédos vizek 
szennyezésével kapcsolatban; egyre 
Famagustában (Ciprus) a megszállt 
Famagusta város lezárt területének az 
eredeti lakosok számára történő 
visszaadásával kapcsolatban; egyre 
Doñanában (Spanyolország) a környezeti 
helyzettel, illetve a Doñana Nemzeti Park 
védett területének esetleges pusztulásával 
kapcsolatban, amelynek oka egy 
gáztárolási projekt, valamint a föld alatti 
vízkészletek túlzott kiaknázása; egyre 
pedig Valledorában (Olaszország) a 
hulladéklerakó helyek és kőbányák okozta 
környezeti károkkal kapcsolatban;
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6.2.2019 A8-0024/13

Módosítás 13
Miroslavs Mitrofanovs
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
P preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

P. mivel a petíciós portál 
felhasználóbarát jellegének megerősítése 
érdekében, valamint azért, hogy a portál 
hozzáférhetőbbé váljon a polgárok 
számára, több technikai fejlesztést is 
végrehajtottak, így például egyfelől tovább 
fejlesztették a keresőfunkciót, amivel nőtt a 
megjelenített találatok száma és lehető 
vált, hogy a felhasználók a petíciók 
címének és összefoglalásának szövegében 
kiemelt kulcsszavak segítségével 
azonosítsák a keresett petíciót, másfelől 
kialakították a felhasználók anyanyelvén 
megjelenő, célzottabb értesítések 
rendszerét; mivel 2018 második felétől 
immár rendelkezésre állnak a portálra 
vonatkozó statisztikák, amelyek hasznos 
adatokkal szolgálnak a weboldal 
forgalmáról, illetve a felhasználói 
szokásokról; mivel a további technikai 
fejlesztések jóvoltából több más, az 
adminisztrációs modult érintő fejlesztés 
mellett bevezetésre került egy új, a gyakran 
ismétlődő kérdésekhez (GYIK) 
alkalmazandó szerkesztőprogram; mivel 
nagyszámú egyéni segítségkérést sikeresen 
kezeltek; 

P. mivel a petíciós portál 
felhasználóbarát jellegének megerősítése 
érdekében, valamint azért, hogy a portál 
hozzáférhetőbbé váljon a polgárok 
számára, több technikai fejlesztést is 
végrehajtottak, így például egyfelől 
továbbfejlesztették a keresőfunkciót, 
amivel nőtt a megjelenített találatok száma 
és lehetővé vált, hogy a felhasználók a 
petíciók címének és összefoglalásának 
szövegében kiemelt kulcsszavak 
segítségével azonosítsák a keresett petíciót, 
másfelől kialakították a felhasználók 
anyanyelvén megjelenő, célzottabb 
értesítések rendszerét; mivel 2018 második 
felétől immár rendelkezésre állnak a 
portálra vonatkozó statisztikák, amelyek 
hasznos adatokkal szolgálnak a weboldal 
forgalmáról, illetve a felhasználói 
szokásokról; mivel a további technikai 
fejlesztések jóvoltából több más, az 
adminisztrációs modult érintő fejlesztés 
mellett bevezetésre került egy új, a gyakran 
ismétlődő kérdésekhez (GYIK) 
alkalmazandó szerkesztőprogram; mivel 
nagyszámú egyéni segítségkérést sikeresen 
kezeltek; mivel még nem sikerült teljes 
mértékben megvalósítani egyes olyan 
funkciókat, amelyek révén a portál 
interaktívabbá válik, és mind a petíciók 
benyújtói, mind a támogatók számára 
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valós idejű információforrásul szolgál 
majd;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/14

Módosítás 14
Miroslavs Mitrofanovs
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. ismételten felhívja a figyelmet az 
Unió tevékenységi területéről, annak 
korlátairól és jövőjéről folytatott 
folyamatos nyilvános vita szükségességére 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
polgárok jól tájékozottak legyenek a 
döntéshozói szinteket illetően, és hogy 
egyes felelőtlen tagállamok ne 
alkalmazhassák tovább a „hibáztasd 
Brüsszelt” stratégiát; kéri, hogy az európai 
polgárok körében komoly aggodalomra 
okot adó kérdésekkel foglalkozó 
petíciókról a Petíciós Bizottság és a 
nemzeti parlamentek petíciós 
bizottságainak tagjai folytassanak 
félévenkénti rendszerességgel intenzívebb 
és strukturáltabb párbeszédet, valódi vitát 
ösztönözve az európai parlamenti 
képviselők és a nemzeti parlamentek 
képviselői között, amelynek 
középpontjában olyan petíciók állnak, 
amelyek még inkább felhívják a figyelmet 
az uniós politikákra és egyértelműbbé 
teszik az EU és a tagállamok hatásköreit; 

4. ismételten felhívja a figyelmet arra, 
hogy az Unió jövőjéről folyamatos 
nyilvános vitát kell folytatni, és biztosítani 
kell, hogy a polgárok jól tájékozottak 
legyenek a döntéshozói szinteket illetően, 
és hogy egyes felelőtlen tagállamok ne 
alkalmazhassák tovább a „Brüsszel a 
hibás” stratégiát; kéri, hogy az európai 
polgárok körében komoly aggodalomra 
okot adó kérdésekkel foglalkozó 
petíciókról a Petíciós Bizottság és a 
nemzeti parlamentek petíciós 
bizottságainak tagjai folytassanak 
intenzívebb és strukturáltabb, rendszeres 
párbeszédet, valódi vitát ösztönözve az 
európai parlamenti képviselők és a nemzeti 
parlamentek képviselői között, amelynek 
középpontjában olyan petíciók állnak, 
amelyek még inkább felhívják a figyelmet 
az uniós politikákra és egyértelműbbé 
teszik az EU és a tagállamok hatásköreit;
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6.2.2019 A8-0024/15

Módosítás 15
Miroslavs Mitrofanovs
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. megerősíti, hogy meg kell 
szilárdítani a nemzeti parlamentek illetékes 
bizottságaival kialakított politikai és 
szakmai párbeszédet; üdvözli, hogy a 
közös érdeklődésre számot tartó kérdések 
felvetése és a vonatkozó petíciók 
megvitatása céljából a németországi 
Bundestag petíciós bizottsága részt vett a 
2018. október 9-i bizottsági ülésen; kiemeli 
az Ombudsmanok Európai Hálózatával 
együttműködésben és a Jogi Bizottsággal 
közösen szervezett, a nemzeti parlamentek 
részvételével tartott 2018. november 27-i 
parlamentközi bizottsági ülést, amely az 
uniós jog végrehajtásának és 
alkalmazásának témájával foglalkozott;

10. megerősíti, hogy meg kell 
szilárdítani a nemzeti parlamentek illetékes 
bizottságaival kialakított politikai és 
szakmai párbeszédet; üdvözli, hogy a 
közös érdeklődésre számot tartó kérdések 
felvetése és a vonatkozó petíciók 
megvitatása céljából a németországi 
Bundestag petíciós bizottsága részt vett a 
2018. október 9-i bizottsági ülésen; kiemeli 
az Ombudsmanok Európai Hálózatával 
együttműködésben és a Jogi Bizottsággal 
közösen szervezett, a nemzeti parlamentek 
részvételével tartott 2018. november 27-i 
parlamentközi bizottsági ülést, amely az 
uniós jog végrehajtásának és 
alkalmazásának témájával, továbbá 
különösen ennek kapcsán a 
parlamenteknek címzett petíciók 
szerepével foglalkozott;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/16

Módosítás 16
Miroslavs Mitrofanovs
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0024/2019
Cecilia Wikström
A Petíciós Bizottság 2018. évi 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 a bizottság 
iránymutatásaival összhangban kezeli a 
petíciókat; szorgalmazza, hogy több 
emberi erőforrást fordítsanak erre a 
feladatra, a lehető legjobb szolgáltatást 
biztosítva a petíciók kezelése során, és a 
legújabb technológiai fejlesztések 
feltérképezése révén további innovációkat 
hajtsanak végre annak érdekében, hogy a 
folyamat egésze egyértelműbb és 
átláthatóbb legyen az európai polgárok és 
lakosok számára;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/17

Módosítás 17
Miroslavs Mitrofanovs
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. kiemeli a petíciós portálnak a 
petíciók átfogó zökkenőmentes és 
hatékony kezelésében betöltött jelentős 
szerepét; rámutat arra, hogy a következő 
időszak egyik prioritása a petíciók 
benyújtóival való, internetes profilukon 
keresztüli kapcsolattartás javítása, hogy ily 
módon csökkenjenek az adminisztratív 
terhek, illetve gyorsabbá váljon a petíciók 
feldolgozása; újfent felhívja a figyelmet 
arra, hogy folytatni kell a portál műszaki 
fejlesztését annak érdekében, hogy az 
megfeleljen a Parlament honlapjával 
szemben támasztott követelményeknek, 
illetve ismertebbé váljon mind az Európai 
Parlament szervezetén belül, mind a 
polgárok körében; hangsúlyozza, hogy 
továbbra is törekedni kell a portálnak a 
felhasználók, különösen a 
fogyatékossággal élő felhasználók számára 
való hozzáférhetőbbé tételére;

22. kiemeli a petíciós portálnak a 
petíciók zökkenőmentes és átlátható 
átfogó kezelésében betöltött jelentős 
szerepét; rámutat arra, hogy a következő 
időszak egyik sürgős prioritása a petíciók 
benyújtóival és támogatóival való, 
internetes profiljukon keresztül történő 
kapcsolattartás javítása, hogy ily módon 
csökkenjenek az adminisztratív terhek, 
illetve gyorsabbá váljon a petíciók 
feldolgozása; újfent felhívja a figyelmet 
arra, hogy folytatni kell a portál műszaki 
fejlesztését annak érdekében, hogy az 
megfeleljen a Parlament honlapjával 
szemben támasztott követelményeknek, 
illetve ismertebbé váljon mind az Európai 
Parlament szervezetén belül, mind a 
polgárok körében; hangsúlyozza, hogy 
továbbra is törekedni kell a portálnak a 
felhasználók, különösen a 
fogyatékossággal élő felhasználók számára 
való hozzáférhetőbbé tételére;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/18

Módosítás 18
Miroslavs Mitrofanovs
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 2a. emlékeztet arra, hogy az uniós 
lakosok többsége számára nyilvánvaló, 
hogy a petíciók Parlamenthez történő 
benyújtása az egyetlen vagy a 
legegyszerűbb módja az uniós 
intézményekkel való közvetlen 
kommunikációnak; úgy véli, hogy a 
petíciós eljárás az uniós intézmények és a 
polgárok közötti gyakorlati és érzelmi 
kapcsolat fenntartásának hatékony 
módja, továbbá az Unióba vetett bizalom 
fokozásának eszköze;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.2.2019 A8-0024/19

Módosítás 19
Miroslavs Mitrofanovs
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 22a. javasolja a szükséges 
adminisztratív lépések megtételét annak 
érdekében, hogy a petíciók benyújtása 
ténylegesen könnyebbé váljon az Unió 
különböző regionális és hagyományos 
kisebbségi nyelvein; úgy véli, ez további 
garanciát jelentene arra, hogy ez a több 
millió uniós polgár és lakos képes 
gyakorolni ezt a jogát;

Or. en


