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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet, hogy az uniós jog hatékony és egységes alkalmazásának biztosítása 
elengedhetetlen az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében rögzített jogállamiság, 
az Unió és tagállamai egyik alapértékének tiszteletben tartásához; aggodalommal tölti el 
ezért, hogy egyre több petíciót nyújtanak be, amelyekben a polgárok a jogállamiság 
tagállamok általi megsértése miatti aggályaiknak adnak hangot, többek között a nemzeti 
igazságszolgáltatás vitatott reformjaira tekintettel; hangsúlyozza, hogy a jogállamiság – 
többek között szubnacionális szervezetek általi – be nem tartása közvetlen hatással van 
a polgárok életére, amint azt a beérkezett petíciók és a 489. sz. Eurobarométer tematikus 
felmérés eredményei is mutatják; felhívja a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben „Az 
Unión belüli jogállamiság megerősítése – Intézkedési terv” (COM(2019)0343) című 
közleményében tett vállalásait, amelyek célja a jogállamiság tiszteletben tartása 
kultúrájának előmozdítása, a nemzeti hatóságokkal való együttműködés megerősítése és 
az Unión belüli tényleges fenyegetésekre való hatékony közös reagálás biztosítása;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlamenthez intézett petícióhoz való jog az uniós 
polgárok egyik alapvető, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 44. cikkében és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 227. cikkében rögzített joga; hangsúlyozza a 
petíciók fontosságát, amelyek a polgárok számára az egyik leghozzáférhetőbb módját 
jelentik annak, hogy az uniós intézményekhez fordulva hangot adjanak a jogaik 
esetleges megsértésével, valamint az uniós jog helytelen alkalmazásával vagy 
megsértésével kapcsolatos aggodalmaiknak; emlékeztet arra, hogy a petíciók a 
részvételi demokrácia sarokkövét képezik, és ekként hozzájárulnak a polgárok és a 
politikai intézmények közötti szakadék áthidalásához azáltal, hogy előmozdítják a 
polgárok aktív részvételét és bevonását az uniós politikai vitákba;

3. emlékeztet arra, hogy a Petíciós Bizottsághoz minden évben jelentős számú petíció 
érkezik olyan polgároktól, akik elégedetlenségüket fejezik ki az uniós jog 
tagállamokban történő végrehajtásának helyzetével kapcsolatban, és hogy e petíciók 
nagy többségét részletes vizsgálat céljából továbbítják a Bizottságnak;

4. üdvözli a Bizottságnak az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2017. évi éves 
jelentésében (COM(2018)0540) egyértelműen megfogalmazott elkötelezettségét az 
iránt, hogy nagy jelentőséget tulajdonítson a polgárok, a vállalkozások és más érdekelt 
felek észrevételeinek az uniós jog megsértésével járó esetek felderítését illetően; e 
tekintetben tudomásul veszi a Bizottság annak bemutatására irányuló erőfeszítéseit, 
hogy milyen hatást gyakorolnak a petíciók az általa folytatott jogérvényesítési 
tevékenységére számos szakpolitikai területen, például a környezetvédelem, a migráció, 
az adózás és a belső piac területén; sajnálja azonban, hogy nem állnak rendelkezésre 
adatok a Bizottság által kezelt petíciók számáról, valamint arról, hogy hány petíció 
nyomán indult EU Pilot eljárás és kötelezettségszegési eljárás;

5. üdvözli e tekintetben a fokozott átláthatóságot és azt, hogy a 2018. évi jelentés több 
információt tartalmaz a Bizottság által kezelt petíciók számáról és az azok nyomán tett 
intézkedésekről; megjegyzi ugyanakkor, hogy az esetek túlnyomó többségében a 



PE644.960v01-00 4/5 PA\1194966HU.docx

HU

Bizottság nem indított vizsgálatot, és nem tett további lépéseket; e tekintetben 
különösen aggasztónak tartja azt a gyakorlatot, hogy jelentős számú petíciót benyújtó 
személyt más nemzeti, regionális vagy helyi szintű szervhez irányítanak; tudomásul 
veszi, hogy ez a gyakorlat tükrözi a Bizottságnak „Az uniós jog: jobb eredmények 
elérése a jobb alkalmazás révén” című bizottsági közleményben (C(2016)8600) 
meghirdetett új jogérvényesítési politikáját, amelynek célja, hogy a polgárokat nemzeti 
szintre irányítsa abban az esetben, ha a panaszok vagy petíciók nem vetnek fel 
általánosabb elvi kérdéseket vagy az uniós jognak való rendszerszintű meg nem felelés 
kérdését, és azokat más mechanizmusok révén kielégítően kezelni lehet;

6. ismételten aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez a megközelítés azt a hitet keltheti a 
polgárokban, hogy az uniós intézmények nem hallják meg a hangjukat, és végső soron 
megfoszthatja őket a jogi védelemtől, amennyiben az uniós szintű jogorvoslat a nemzeti 
körülmények vagy az érintett érdekek jellege miatt hatékonyabbnak bizonyulna; felhívja 
a Bizottságot, hogy tisztázza, hogyan szándékozik kezelni a polgárok elvárásai és a 
valóság közötti szakadékot az uniós szintű jogorvoslat lehetősége tekintetében, és fejtse 
ki, hogy megközelítése hogyan illeszkedik a Szerződések őreként betöltött szerepéhez 
és az EUSZ 17. cikkének (1) bekezdése szerinti felügyeleti feladatköréhez;

7. hangsúlyozza, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt években erőfeszítéseket tett 
ellenőrzési és jogérvényesítési tevékenységei átláthatóságának növelésére (pl. a 
kötelezettségszegésekkel kapcsolatos információkat biztosító központi platform révén), 
a Bizottság még nem reagált a Parlament többszöri felhívására, hogy rendszeresen 
tájékoztassák valamennyi megindított EU Pilot eljárásról és kötelezettségszegési 
eljárásról, különösen akkor, ha azok petíciók eredményeként indultak; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy rendszeres tájékoztatást kapjon a folyamatban lévő petíciókkal 
kapcsolatos kötelezettségszegési eljárások fejleményeiről, tiszteletben tartva az Európai 
Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési gyakorlatában meghatározott titoktartási 
követelményeket; emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a polgárok nagy elvárásokkal 
rendelkeznek felügyeleti tevékenységei átláthatóságával kapcsolatban; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy a lojális együttműködés szellemében ossza meg ezt az információt a 
Parlamenttel annak érdekében, hogy a Parlament gyakorolhassa az EUSZ 14. cikke 
szerinti ellenőrzést a végrehajtó hatalom felett, és végső soron fokozza a Bizottság 
jogérvényesítési tevékenységének legitimitását és elszámoltathatóságát;

8. megjegyzi, hogy a Bizottság által 2018-ban és 2017-ben nyilvántartásba vett új 
panaszok száma 2011 óta a legmagasabb szintet érte el, mivel 2018-ban rekordszámú, 
3850 új panasz érkezett; üdvözli, hogy a polgárok egyre nagyobb szerepet kapnak az 
uniós jog nyomon követésének és érvényesítésének folyamatában, amit a panaszok és 
petíciók nagy száma is bizonyít; rámutat azonban, hogy a petíciókhoz hasonlóan a 
beérkezett panaszok számához képest 2018-ban és 2017-ben is nagyon alacsony maradt 
azon panaszok száma, amelyek nyomán vizsgálat indult; kéri a Bizottságot, hogy 
tisztázza, hogyan szándékozik orvosolni a polgároknak az uniós szintű jogorvoslati 
lehetőségekkel kapcsolatos elvárásai tekintetében fennálló szakadékot;

9. e tekintetben emlékeztet arra, hogy az Európai Számvevőszéknek „Az uniós jog 
gyakorlati megvalósítása – az Európai Bizottság az Európai Unióról szóló szerződés 17. 
cikkének (1) bekezdése szerinti felügyeleti feladatköre” című, 2018. évi 
állapotfelmérése, valamint az európai ombudsman OI/5/2016/AB. sz. stratégiai 
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vizsgálata nyomán született 2017. évi határozata – amely javaslatokat fogalmaz meg az 
Európai Bizottság számára a kötelezettségszegési panaszok kezelésének 
időszerűségével és átláthatóságával kapcsolatban –, szintén felkérik a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a kötelezettségszegési eljárást megelőző kivizsgálási szakaszban 
lévő ügyeket időszerűbben és átláthatóbban kezelje.


