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JAVASLATOK 

A Petíciós Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. elismeri, hogy a Petíciós Bizottság értékes kapcsolódási pontként szolgál az uniós 

polgárok, vállalkozások, valamint civil társadalmi szervezetek és az uniós intézmények 

között, különösen abban a kihívásokkal teli időszakban, amelyen az Unió jelenleg 

keresztülmegy; hangsúlyozza a polgárok alapvető jogai teljes körű védelmének jelentős 

szerepét az Unióról alkotott kép, illetve az Unió hitelességének az uniós jog hatékony 

alkalmazásán keresztül való megerősítésében; 

2. tudomásul veszi, hogy a petíciók első kézből származó fontos információforrásnak 

bizonyulnak nemcsak az uniós jog tagállamok általi alkalmazásában fellelhető jogsértések 

és hiányosságok, hanem az uniós jogszabályok esetleges joghézagai és a polgárok új, 

elfogadható jogszabályokkal vagy a hatályos jogalkotási szövegek javításával kapcsolatos 

javaslatai tekintetében is; megerősíti, hogy a petíciók hatékony kezelése próbára teszi és 

végső soron fokozza a Bizottság és a Parlament képességét az uniós jogszabályok 

átültetésével és nem megfelelő alkalmazásával kapcsolatos problémákra való reagálásra, 

valamint azok megoldására; tudomásul veszi, hogy a Bizottság prioritásként tekint az 

uniós jog végrehajtására annak érdekében, hogy előnyeit a polgárok a mindennapjaik 

során élvezhessék; kiemeli az átlátható, pártatlan és független döntéshozatali eljárások és 

közigazgatás biztosításának szükségességét; 

3. helyesli, hogy a Bizottság éves jelentése az uniós jog végrehajtására összpontosít; 

megjegyzi, hogy a petíciók benyújtói sajnos nagyon gyakran hivatkoznak az uniós jog 

megsértésére, különösen a környezetvédelem, az igazságügy, az alapvető jogok, a belső 

piac, a közlekedés, az egészségügy, a foglalkoztatás, a szociális ügyek, az oktatás és a 

kultúra területén; felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentés kiemeli, a Bizottság miként 

kezelte ezeket a területeket politikai prioritásként 2015-ben; hangsúlyozza, hogy a 

végrehajtás terén bekövetkező késedelmek negatív hatással vannak a jogbiztonságra; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy sürgesse a tagállamokat a személyek szabad mozgására 

vonatkozó uniós szabályok szigorú végrehajtásának biztosítására, különösen a kapcsolódó 

gazdasági, társadalmi és kulturális jogok teljes körű védelmének szavatolása által; 

emlékeztet arra, hogy a személyek szabad mozgása amellett, hogy az Unió alapvető 

szabadságainak egyike és szerves részét képezi az uniós polgárságnak, az alapvető jogok 

teljes körű védelme mellett rendkívüli jelentőséggel bír az uniós polgárok és családjaik 

számára, különösen a társadalombiztosítási ellátáshoz való hozzáférés terén, illetve az 

Unióról alkotott képük tekintetében is, és a petíciók gyakori témájaként merül fel; 

5. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy egyes tagállamok nem tesznek eleget 

menedékjogi és migrációs kötelezettségeiknek; üdvözli a Bizottság tagállamok felé 

tanúsított határozott állásfoglalását a menekültügy és migráció területére vonatkozó uniós 

jogszabályok alkalmazása tekintetében; emlékeztet arra, hogy az Európába tartó migrációs 

áramlatok miatt az Unió példátlan jogi, politikai és humanitárius kihívással néz szembe; 

sajnálja, hogy az Unió nem teljesítette a menekültek elhelyezésével kapcsolatos 

kötelezettségvállalásokat, a tagállamok pedig a meghatározott számú menekült 

befogadásával kapcsolatos kötelezettségüket; kéri a tagállamokat, hogy a menekültek 
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fogadása és elhelyezése során vegyék figyelembe az emberi jogokkal kapcsolatos 

nemzetközi egyezményeket is; reményét fejezi ki az iránt, hogy a Bizottság rendszeresen 

ellenőrizni fogja az európai migrációs stratégia tagállamok általi alkalmazását; emlékeztet 

arra, hogy a hatékony uniós migrációs politikának a felelősségvállalás és szolidaritás 

tagállamok közötti egyensúlyán kell alapulnia; 

6. mély sajnálatának ad hangot az olasz közigazgatás határozott idejű szerződésekkel való, 

az 1999/70/EK irányelv megsértésének minősülő visszaélése miatt indított, NIF 

2014/4231. számú kötelezettségszegési eljárás során mutatkozó többszörös késedelmek 

miatt; felkéri a Bizottságot, hogy e területen a lehető leggyorsabban járjon el az uniós jog 

megfelelő érvényesítésének biztosítása érdekében, maradéktalanul tiszteletben tartva a 

polgárok jogait; 

7. rámutat arra, hogy a tagállamok megszorító politikái és a közigazgatási és bírósági 

kiadások ehhez kapcsolódó visszafogása csökkentette a polgárok jogai védelmének 

mértékét, egyúttal pedig súlyosbította az uniós jog megfelelő átültetésével kapcsolatos 

problémákat; 

8. megállapítja, hogy az Európai Bizottság foglalkozott Európa rossz levegőminőségének 

problémájával, amely miatt a polgárok is számos alkalommal tettek panaszt petíciók 

formájában, és a 2008/50/EK irányelv megsértése kapcsán több kötelezettségszegési 

eljárást is indított a NO2-határértékek folyamatos túllépése miatt;  

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyre késik az állatok védelmére és az állatjólétre 

vonatkozó európai uniós stratégia (2012–2015) végrehajtása, és ez ténylegesen 

megakadályozza az állatjólét teljes körű és eredményes biztosításához szükséges olyan új 

uniós stratégia naprakésszé tett, kimerítő és egyértelmű jogalkotási keret útján történő 

létrehozását, amely maradéktalanul eleget tesz az EUMSZ 13. cikkében foglalt 

követelményeknek; 

10. megjegyzi, hogy a Petíciós Bizottsághoz jelentős számú petíció érkezett a gyermekek 

jólétével kapcsolatos ügyekről, és reméli, hogy a Brüsszel IIa. rendelet folyamatban lévő 

felülvizsgálata hozzájárul a rendelettel kapcsolatos hiányosságok és annak végrehajtása 

sikertelensége áthidalásához; 

11. hangsúlyozza, hogy az elmúlt évek során az adócsalás és pénzmosás elleni küzdelemmel 

kapcsolatos jogszabályok alkalmazása terén hiányosságokat figyeltek meg; felkéri a 

Bizottságot, hogy a vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásának biztosítása érdekében 

lényegesen nagyobb erőfeszítéseket tegyen; 

12. sajnálja, hogy az irányelvek tagállamok általi átültetése – a 2015-ös éves jelentés alapján – 

továbbra is probléma; nagyra értékeli az uniós jogszabályok alkalmazása körében 

felmerült hiányosságok EU Pilot eljáráson keresztül történő megoldása körében elért 

haladást, amely eljárás segít megoldani az uniós jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos 

problémákat és megelőzni a kötelezettségszegési eljárásokat; megjegyzi, hogy annak 

ellenére, hogy a kötelezettségszegési eljárások száma továbbra is jelentős, a 2015-ben 

indított Pilot eljárások száma a valaha rögzített legalacsonyabb volt azóta, hogy 

valamennyi tagállam csatlakozott az EU Pilot rendszerhez (2013. július 1-én); 

13. sajnálja, hogy nem áll rendelkezésre pontos statisztika azon petíciók számára 
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vonatkozóan, amelyek EU Pilot vagy kötelezettségszegési eljárás kezdeményezéséhez 

vezettek; felkéri ezért a Bizottságot, hogy rendszeresen tegyen jelentést a folyamatban 

lévő eljárásokkal kapcsolatos ügyekről a strukturált párbeszéd előmozdítása és a jogviták 

rendezésére fordított idő csökkentése érdekében; felkéri a Bizottságot, hogy a fenti 

jelentéseket vitassa meg a Petíciós Bizottsággal, és ebbe aktívan vonja be a 

jogalkalmazásért és az egyszerűsítését felelős alelnököt; felkéri a Bizottságot, hogy vonja 

be a petíciók benyújtóit a petícióikhoz kapcsolódóan indított EU Pilot eljárásokba, 

megkönnyítendő a párbeszédet a petíciók benyújtói és az érintett nemzeti hatóságok 

között; 

14. hangsúlyozza, hogy a visszaélést bejelentő személyek az európai és a tagállami 

intézményeknek is hasznos tájékoztatást adhatnak az uniós jog nem megfelelő 

alkalmazásáról; megismétli, hogy tevékenységüket ezért ösztönözni, nem pedig 

akadályozni kell; 

15. felkéri a Bizottságot az uniós jogalkotás hatásának értékelése során valamennyi érdekelt 

fél – különösen a szociális partnerek, a nem kormányzati szervezetek és a 

fogyasztóvédelmi szervezetek – bevonására; 

16. emlékeztet arra, hogy bár a Szerződések rendelkezései szerint elsősorban a tagállamok 

felelősek az uniós jogszabályok átültetéséért, megfelelő alkalmazásáért és végrehajtásáért, 

ez nem mentesíti az uniós intézményeket az uniós jog állítólagos megsértésének megfelelő 

nyomon követése, továbbá részletes és pontos ellenőrzése biztosításának feladata alól, 

különösen a polgárok által benyújtott petíciók útján történt bejelentések esetében; 

17. kiemeli, hogy az EU Pilot eljárásokkal és a kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos 

késedelmek és hiányosságok, amelyek megakadályozzák az uniós jog megsértésének 

megfelelő időben történő orvoslását, veszélyeztetik többek között az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 41. cikkében rögzített, a jó közigazgatáshoz fűződő jog teljes körű 

érvényesülését is; 

18. támogatja a minőségi jogalkotási program bevezetését, amelynek az uniós jogalkotási 

eljárást átláthatóbbá, az érdekeltek észrevételei iránt nyitottabbá és könnyebben 

követhetővé kell tennie; ezzel összefüggésben támogatja a REFIT szerepét a Bizottság és 

a nemzeti hatóságok közötti eszmecsere platformjaként; elismeri, hogy könnyen 

átültethető és végrehajtható, egyértelmű, egyszerű és hatékony uniós jogszabályokat kell 

kidolgozni a legmagasabb szintű társadalmi igazságosság biztosítása érdekében; 

várakozással tekint annak a meglévő portálnak a továbbfejlesztésére, amely – a 

későbbiekben elfogadhatatlannak nyilvánított petíciók számának csökkentése érdekében – 

a petíció benyújtása során segítséget nyújt annak aláírója számára, hogy jobban 

különbséget tudjon tenni a nemzeti és az uniós hatáskörök között. kéri a tagállamokat, 

hogy minden szükséges intézkedést tegyenek meg a tagállamoknak és a Bizottságnak a 

magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai 

nyilatkozatában vállalt kötelezettségeik teljesítése érdekében, többek között az 

irányelveknek a nemzeti jogrendjükbe való átültetésével kapcsolatos nemzeti 

intézkedésekre vonatkozó világos és pontos információkat tartalmazó megfelelési 

táblázatok biztosítása révén; 

19. felkéri a Bizottságot, hogy vállaljon továbbra is aktív szerepet az uniós jog tagállamokban 

történő tiszteletben tartásának, végrehajtásának és alkalmazásának javítására irányuló 
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különböző jogi eszközök létrehozása terén, valamint hogy következő éves jelentésében 

nyújtson adatokat az európai rendeletek végrehajtásának szintjéről, ahogy azt már az 

európai irányelvek tekintetében is teszi; 

20. üdvözli a polgároknak a jogaikról való tájékoztatására és a számukra a megfelelő 

jogorvoslati eljárások biztosítására irányuló bizottsági erőfeszítést, továbbá felkéri a 

Bizottságot, hogy értékelő jelentésében részletesebb információkkal szolgáljon e célzott 

platformok alkalmazásáról; 

21. felhívja a tagállamokat a túlszabályozásként ismert gyakorlat elkerülésére az olyan 

túlszabályozások és adminisztratív terhek számának csökkentése érdekében, amelyek 

negatív hatást gyakorolnának az uniós polgárokra és vállalkozásokra; úgy véli, hogy az 

uniós követelményeken túli felesleges nemzeti intézkedések az euroszkepticizmus 

növeléséhez, valamint az Unió legitimitásának és intézkedéseinek veszélyeztetéséhez 

vezetnek. 
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