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JAVASLATOK 

A Petíciós Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot és az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló indítványukba foglalják bele az alábbi 

módosításokat: 

1. tudomásul veszi a Bizottság azon célját, hogy a jogalkotás minőségének javítását 

prioritásként kezelje ebben a periódusban, és megerősíti, hogy szükség van egyértelmű, 

egyszerű, hatékony és kiegyensúlyozott uniós jogszabályokra, melyek magas szintű 

szociális, környezet- és munkahelyi védelem biztosítására irányulnak és melyeket könnyű 

átültetni és végrehajtani; 

2. megjegyzi, hogy a jogalkotási eljárások uniós szintű javítása – megfelelő időben történő, 

szorosabb intézményközi együttműködés mellett – az uniós jog következetesebb és 

összehangoltabb alkalmazásához vezethet; 

3. úgy véli, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 

végrehajtása során a tárgyalási folyamatok – különösen a transzatlanti kereskedelmi és 

beruházási partnerség (TTIP) és az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás 

(CETA) kapcsán – és a jogalkotási folyamat átláthatóságának továbbfejlesztését és a 

meglévő jogszabályok fokozott ellenőrzését kell vezérelvként követni; 

4. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke értelmében a kilépésről 

szóló megállapodást intézményközi szinten kell megtárgyalni; emlékeztet arra, hogy az 

50. cikk csak az Európai Tanács vagy a Tanács tagjainak részvételét tisztázza; kiemeli, 

hogy semmi sem akadályozza a kilépő tagállamok európai parlamenti képviselőit abban, 

hogy a Parlament plenáris és bizottsági ülésein és szavazásain részt vegyenek; felhívja a 

figyelmet arra, hogy fokozni kell a Parlamentben és az intézmények között a kilépésről 

folytatott tárgyalások átláthatóságát; 

5. hangsúlyozza a Parlament társjogalkotói szerepe fejlesztésének és további 

előmozdításának, valamint a Tanáccsal szembeni egyenlősége biztosításának és az összes 

uniós intézmény feletti ellenőrzésben játszott szerepe megerősítésének fontosságát; 

6. hangsúlyozza, hogy ami az alkalmazását illeti, egy hatékony uniós jognak annak 

biztosítására kell törekednie, hogy a jogszabályokban rögzített eljárások illeszkedjenek az 

abban meghatározott célhoz, a környezet magas szintű védelmének biztosítása terén pedig 

különösen a környezetvédelem végső céljához; 

7. emlékeztet az Európai Unión belüli gazdasági és szociális válságra vonatkozó számos 

petícióra, és úgy véli, hogy a jogalkotási kezdeményezéseknek prioritást kellene élvezniük 

a gazdaság felélénkítése, a munkanélküliség és bizonytalan foglalkoztatás leküzdése, 

illetve a társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység felszámolása érdekében; 

8. elismeri a Petíciós Bizottságban végzett munka fontosságát az uniós jogalkotás 

minőségének a tényleges végrehajtás tükrében való értékelése terén, amely kiindulópontot 

jelent a jogalkotási szövegek és eljárások javításához; e tekintetben fontosnak tartja a 

Bizottsággal való tényleges intézményközi együttműködést a petíciók alapos 

megvizsgálásának biztosítása érdekében; 
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9. ösztönzi olyan hatékony szabályozás kialakítását, melynek célja a foglalkoztatásvédelem 

és az európai versenyképesség fejlesztése a gazdaság valamennyi ágazatában, különös 

tekintettel a kis- és középvállalkozásokra; 

10. ellenez az uniós intézmény közreműködésével megszülető minden olyan jogalkotási 

kezdeményezést vagy jogszabályi keretet, amely a munkaerőpiac tényleges bizonytalanná 

válásához vezethet, egyre több embernek valóban a szegénységi küszöb alá szorítását 

kockáztatja vagy aláássa az EU Alapjogi Chartájában foglalt alapvető jogokat; 

11. kijelenti, hogy az új jogalkotási javaslatok hatásvizsgálatainak szisztematikusan 

figyelembe kellene venniük a tényleges hatásokat, beleértve rövidtávon az olyan 

célkitűzésekre gyakorolt hatásokat, mint például a polgárok alapvető jogainak biztosítása, 

a társadalmi befogadás magasabb szintje, az európai fellépés hiányából fakadó költségek, 

valamint a lakosság szociális és bérjogosultságait maradéktalanul tiszteletben tartó 

foglalkoztatási formák, illetve a megfelelő környezetvédelem; véleménye szerint ennek a 

kkv-kra vonatkozó tesztre is ki kell terjednie; szilárd meggyőződése, hogy az EU-nak a 

legmagasabb szintű társadalmi igazságosság biztosítására irányuló jogszabályokat kell 

elfogadnia; ezért létfontosságúnak tartja, hogy az EU szintjén alkalmazott valamennyi 

intézkedést és eszközt úgy alakítsák ki és hajtsák végre, hogy azok következetesen és 

eredményesen küzdjenek az egyenlőtlenséggel, a bizonytalan foglalkoztatással és a 

társadalmi kirekesztéssel szemben; 

12. szorgalmazza a szociális partnerekkel korai szakaszban tartott konzultációk fokozását, 

valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága nagyobb 

szerepvállalását és észrevételeik kellő figyelembevételét; 

13. megjegyzi, hogy a rendszeres hatásvizsgálatok elfogadása nem vezethet a jogalkotási 

folyamat depolitizálásához, ami kihatna az uniós polgárok közvetlen akaratát és 

sokszínűségét ténylegesen képviselő Parlamentnek az Unió demokratikus működésében 

játszott alapvető szerepére, illetve a viták felhígításával vagy kiüresítésével és az EP-ben 

hozott politikai döntések kiváltásával nem gyengítheti a jogalkotási hatáskörét; 

14. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatali folyamat teljes átláthatóságának és a társadalmi 

igazságosság legmagasabb szintjének biztosítására irányuló cél tükrében a 

konzultációknak és a hatásvizsgálatoknak legfőképpen a polgárok és a civil társadalmi 

szervezetek teljes körű bevonására és központi szerepük biztosítására kell törekedniük, 

valamint a polgárok alapvető jogai és a környezet védelmét maradéktalanul garantáló 

jogszabályok elfogadását kell előmozdítaniuk; úgy véli, hogy a konzultációknak és a 

hatásvizsgálatoknak egy szélesebb körű demokratizációs folyamat részét kell képezniük, 

amely a polgároknak az uniós döntéshozatali folyamat valamennyi szakaszában való 

közvetlen részvételét eredményezi; 

15. úgy véli, hogy a Bizottság Szabályozói Ellenőrzési Testületének függetlenségét meg kell 

erősíteni, a feladatkörét pedig világosabban meg kell határozni, továbbá javasolja a három 

intézmény számára egy közös szerv létrehozását, például egy, a jogalkotás minőségének 

javításával foglalkozó tanácsadó szervet; 

16. üdvözli az EP szakértőinek a Bizottság Szabályozói Ellenőrzési Testület ülésein való 

részvételét, valamint a felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási intézkedések 

tervezetének rendszeres közzétételét, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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nyilvántartásának létrehozását; 

17. kéri, hogy a Parlament meghívást kapjon a Tanács munkacsoportja és a Coreper üléseire, 

valamint ragaszkodik ahhoz, hogy a napirendek strukturált módon kerüljenek továbbításra 

a Parlamenthez. 
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