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A PETÍCIÓS BIZOTTSÁG IRÁNYMUTATÁSAI

BELSŐ ELJÁRÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK1

A folyamat

1 A petíciók nyilvántartásba vétele:

Amennyiben petíciót intéznek a Parlamenthez, a hivatalos postaszolgálat nyilvántartásba veszi a 
GEDÁ-ban, majd továbbítja az Elnökségi Főigazgatóság Képviselői Tevékenységek Osztályához. 
A KTO átvételi elismervényt ad ki, számmal látja el a petíciót, nyilvántartásba veszi a petíció 
benyújtóját és a petíció számát a nyilvántartásba vételt követő első plenáris ülés 
jegyzőkönyvében történő közzétételhez. A petíciót eredeti formájában ezzel egy időben felvezetik 
az e-petíciók közé.

2 A petíciók feldolgozása:

A KTO egyszerre 20-25 petíciót küld el (Luxembourgból) a Petíciós Bizottság titkárságára.  
Miután a petíció és a hozzá tartozó iratok megérkeztek a Petíciós Bizottság titkárságára, az 
összefoglalók és az ajánlások elkészítése érdekében szétosztásra kerülnek a tisztviselők között a 
titkárságon belül. Határidőket adnak meg, és az összefoglalókat ezen időpontok alapján 
ismételten csoportosítják, és lefordíttatják. A fordítások beérkezését követően ellenőrzik az 
összefoglalók és az ajánlások következetességét, adott esetben kijavítják a hibákat, vagy szükség 
esetén visszaküldik fordításra, mielőtt elküldenék a terjesztésesért felelős szolgálatnak a Petíciós 
Bizottság tagjainak tájékoztatására. (Megjegyzés: az eljárás azonos minden petíció esetében, 
akár elektronikusan, akár postai úton nyújtották be).

3 Az iratok összefoglalása:

A Petíciós Bizottság tagjaihoz saját nyelvükön eljuttatják az összegfoglalókat és ajánlásokat 
tartalmazó dokumentumot. (Ezt ellenőrizni lehet az eredeti ePetition alapján.) Határidőt adnak a 
Petíciós Bizottság elnökéhez intézett megjegyzések beküldésére. Amennyiben nem vesznek 
nyilvántartásba megjegyzéseket, az ajánlásokat jóváhagyottnak tekintik, és ekkor a leveleket 
aláírja az elnök, aki értesíti a petíció benyújtóját a Petíciós Bizottság szándékairól a petíciót 
követő nyomon követési intézkedések módjáról. Az összefoglalókat és az ajánlásokat bevezetik 
az e-petícióba, és szükség esetén a tisztviselő további adatokkal egészítheti ki azt.

                                               
1 Maga a petíciós folyamat, és nem a jelentések vagy parlamenti vélemények kezelése tekintetében.
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4 Elfogadhatóság

A petíció akkor tekinthető elfogadhatónak, ha összhangban áll a Szerződés (21. és 194. cikke) és 
az Eljárási Szabályzat (191. cikk (1) bekezdésének) rendelkezéseivel. Az ezen kritériumoknak 
nem megfelelő petíciókat elfogadhatatlannak nyilvánítják. Ezen esetekben alternatív jogorvoslati 
vagy fellebbezési lehetőségeket lehet javasolni.

5 Vizsgálatok és nyomon követés

Az elfogadhatóság megállapítását követően tovább vizsgálhatják a petíció tartalmát. A petíciót 
számos esetben továbbítják az Európai Bizottsághoz előzetes vizsgálatra, különösen a petíció 
jogi státuszának megállapítására az uniós irányelvek és rendeletek tekintetében. (A nem angol, 
francia vagy német nyelven beküldött petíciókat először az intézményközi megállapodás 
rendelkezései alapján le kell fordítani.) A Bizottság Főtitkársága továbbítja a kérelmet és a 
petíciót az illetékes részleghez, amely elkészíti a választ, majd ezt követően összehangolja a 
válaszok továbbítását a Petíciós Bizottság titkárságára.

A titkárság bizonyos esetekben önállóan is folytathat vizsgálatokat, amennyiben rendelkezik a 
szükséges szakértelemmel.

A petíciókat továbbíthatják más európai parlamenti bizottságok elnökeihez is véleményadásra 
vagy tájékoztatásként. A véleményadás az érintett bizottság választása szerint a válasz 
tartalmától függően történhet a Petíciós Bizottsághoz intézett levél, vagy írott dokumentum 
formájában. A tájékoztatás céljából továbbított petíciókra általában nem szükséges választ adni, 
mivel azok célja általában a parlamenti bizottságban a petíció benyújtója és a Petíciós Bizottság 
által például egy új jogszabály elkészítése révén megjegyzésre vagy segítségnyújtásra 
érdemesnek tartott helyzet vagy esemény tudatosítása.

Az Európai Parlament által a közelmúltban megvitatott vagy szavazásra bocsátott kérdésekre 
vonatkozó petíciókra adott válaszban elküldik a petíció benyújtójának a vonatkozó állásfoglalást 
vagy jogalkotási szöveget.

6 Az ülés napirendjének elkészítése:

Az Európai Bizottság válaszának beérkezését követően elkészítenek egy CM dokumentumot, 
amelyet lefordítanak, és a titkárság határoz arról, hogy a kérdés „A” vagy „B” pontként kerüljön 
a Petíciós Bizottság napirendjére. Határozhat úgy, hogy a válasz nem meggyőző vagy ideiglenes 
jellegű, ebben az esetben a kérdéses ügy nem kerül napirendre. Amennyiben újabb lényeges érv 
merül fel, a téma vagy a tárgy jelentőssége szükségessé teheti, hogy a képviselőket tájékoztassák 
a kérdésről, annak ellenére, hogy még nem állnak rendelkezésre egyértelmű lehetőségek.
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Ezt követően elkészítik a napirend-tervezetet, amely figyelembe veszi a kiemelendő témák 
jelentősségét, a képviselők és az európai bizottsági tisztviselők elérhetőségét és a petíció 
benyújtói vagy más érdekelt felek esetleges részvételét. A hasonló területre vonatkozó petíciókat 
vagy témákat csoportosítják, ami lehetővé teszi a képviselők számára, hogy összehasonlíthassák 
a különböző tagállamokban, illetve egy adott államban vagy régióban előforduló hasonló
helyzeteket.

A napirend-tervezetet a fordítást és a kiosztást megelőzően kivizsgálásra és jóváhagyásra 
előterjesztik az elnökhöz. A strasbourgi üléshéten a Petíciós Bizottság üléseit megelőzően 
megvitatják a titkárság előkészítő ülésén, amelyen részt vesznek a képviselőcsoportok illetékes 
tisztviselői. Minden napirendi pont esetében beillesztik a dossziét az e-petícióba.

Ezzel egy időben szintén vitára kerül a koordinátorok ülésének napirendje is. A titkárság ezt 
követően magyarázatokkal ellátott koordinátori napirendet készít, majd közvetlenül eljuttatja az 
Elnökséghez és koordinátorokhoz.

7 A Petíciós Bizottság ülései

A Petíciós Bizottság végül jóváhagyja az elnök által előterjesztett napirend-tervezetet, illetve  a 
képviselői közlemények és az ülésen rendelkezésre álló más dokumentumok alapján megvitatja 
az összes „A” napirendi pontot. Az Európai Bizottság illetékes tisztviselője a Bizottság nevében 
szóban nyilatkozik. Kivételes esetekben meg lehet hívni az illetékes biztost. Amennyiben a 
petíció benyújtója kéri, hogy jelen lehessen vagy az elnök meghívta őt, lehetőséget adnak arra, 
hogy felszólaljon, további tájékoztatást adjon vagy választ adjon kérdésekre. Meg lehet hívni a 
bizottság ülésére más érdekelt feleket is, például a tagállamok képviselőit, akik felszólalhatnak.

Miután a Petíciós Bizottság megvitatott minden petíciót, a petíció nyitva hagyásával ajánlásokat 
dolgozhat ki a további intézkedésekre. A bizottság a nyitva hagyott petíciókat kivételes és 
kellően indokolt esetekben (a Parlament illetékes szerveinek jóváhagyásával és a szabályok 
szerint) tényfeltáró látogatás keretében tovább vizsgálhatja, és további vizsgálatokat folytathat az 
Európai Bizottság, illetve annak titkársága is. Tájékoztatást kérhetnek az érintett nemzeti vagy 
helyi hatóságoktól vagy más érintett féltől, például adott esetben az ombudsmantól. A Petíciós 
Bizottság, kérheti jelentés elkészítését a különösen nagy jelentőségűnek tekintett elfogadható 
petíciókról a plenáris ülésre, vagy szóbeli választ igénylő kérdést intézhet a Tanácshoz vagy a 
Bizottsághoz, lehetőség szerint egy vitalezáró állásfoglalás-tervezettel.

Amennyiben Petíciós Bizottság úgy véli, hogy az ügyet megfelelően kivizsgálták, lezárják azt. A 
„B” napirendi pontokat írásbeli eljárás alapján zárják le, amennyiben a képviselők nem emelnek 
kifogást. Kifogás esetén a következő ülés „A” napirendi pontjai közé kerülnek. A lezárt 
petíciókat a bizottságban felhozott érvek alapján fejezik be.
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A bizottság elnöke levelében minden esetben tájékoztatja a petíció benyújtóját a meghozott 
határozatról 

8 Az ülések eredménye:

A titkárság minden ülést követően összeül a napirendi pontok adminisztratív eredményeinek 
összehangolására és a felelősségek tisztviselők közötti szétosztására.
Feljegyzésben értesítik az Európai Bizottságot, ami valamennyi petíció esetében megerősíti a 
Petíciós Bizottság határozatát. A titkárság az ülést követően felvezeti az e-Petícióra a Petíciós 
Bizottság határozatait. A leveleket előkészítik az elnök ellenjegyzéséhez.

9 A petíciók ismételt megnyitása:

Amennyiben egy petíciót lezáró határozatot követően lényeges tényeket tár fel a petíció 
előterjesztője, amelyet a titkárság véleménye szerint nem vettek teljes mértékben figyelembe, 
kérvényezni lehet az ismételt megnyitást. Az elnök e kérdéseket a bizottsági ülés elején intézi.

10 A nyugvó petíciók lezárása:

A további tájékoztatásig függőben lévő, egy évnél hosszabb időre nyitva hagyott, vagy a petíció 
benyújtója által meg nem válaszolt petíciókat a titkárság javaslata alapján további vita nélkül 
lezárhatja a bizottság. Az elnök a bizottsági ülések megkezdésekor szintén felvetheti a kérdést.  

11 „Balayage”

A Petíciós Bizottság titkársága minden parlamenti ciklus végén felülvizsgálja az aktában maradt 
nyitott petíciókat. Felkutatja a bizottság által aktívan már nem vizsgált petíciókat, azok lezárása 
érdekében. A bizottság a megalakulást követően az új parlamenti ciklusban megvitatja titkárság 
ajánlásait, és határozatot hoz. Ellenkező esetben minden petíció nyitva marad, és értékelésük 
megszakadás nélkül folytatódik.

Iránymutatás-tervezetek:

Számos egyedi kérdés vár pontosításra, amelyre a lehető legszélesebb konszenzus alapján a 
bizottság által elfogadott iránymutatások révén kerül sor. Jóváhagyásuk fokozza a petíciós 
eljárás átláthatóságát és az egyértelműségét, és remélhetőleg csökkenti a félreértéseket. Az 
iránymutatások „modus operandit” biztosítanak, és kiegészítik, de semmiképpen sem 
helyettesítik az Eljárási Szabályzatot.



DV\635310HU.doc 5/9

HU

Az elfogadhatóság kérdései:

A közelmúltig az elfogadhatóság nem volt kérdés.  Amennyiben kétséges a 191. cikk (1) 
bekezdésének értelmezése, és amennyiben egy képviselő megkérdőjelezi az összefoglaló 
dokumentum ajánlásait, az elnök szükség esetén a petíció benyújtója javára határoz. 

A jelek szerint ehhez jelenleg szükség van a bizottsági tagok véleménykülönbsége esetén 
követendő egyértelmű belső eljárás bevezetésére.  Megjegyzendő, hogy a bizottság nem 
szavazott még elfogadhatóságról, mivel úgy vélték, hogy ezzel partizánakcióba kezdenének a 
határozat során, amely adott esetben aláásná a petíciók Szerződésen alapuló jogát.

Ezért az alábbi eljárást javasolták:

A. Az elfogadhatóságról a titkárság által elkészített, a  képviselők számára elérhető 
összefoglaló dokumentum ajánlásait követően a 191. cikk (1) bekezdésének kritériumai alapján 
konszenzussal határoznak.

B Amennyiben egy képviselő vitatja az ajánlást, az elnök konzultál, és egy héten belül 
határoz, valamint tájékoztatja a képviselőt határozatáról és annak indokairól.

C Amennyiben egy képviselőcsoport vitatja az ajánlást, az ügyet a koordinátorokhoz 
utalják, akik egy széleskörű megállapodás alapján javaslatot készítenek a meghozandó további 
intézkedésekről.1

D Amennyiben nem várható javaslat, és a koordinátorok két hónapon belül nem hoznak 
határozatot, az elnök határoz a koordinátorok és a petíció benyújtója által kifejtett vélemények 
figyelembe vételével, és tájékoztatja a bizottságot a határozat indokolásáról.

Tényfeltáró látogatás:

A Petíciós Bizottságnak lehetősége van arra, hogy tényfeltáró látogatást szervezzen a 
tagállamokba vagy régiókba az elfogadható petíciók állításainak kivizsgálására és az érdekelt 
felekkel történő találkozásra (lásd: 192. cikk (3) bekezdés). Az ilyen látogatások összes 
parlamenti bizottságra alkalmazandó általános szabályait a 2000. október 2-i határozatot 
módosító 2006. október 11-i elnökségi határozat tartalmazza.

Amennyiben a Petíciós Bizottság úgy határoz, hogy vállalja a látogatást, a titkárság elkészít egy 
forgatókönyvet, és javaslat-csomagot készít, a koordinátorok megvitatják a részleteket, és 
megállapodnak a tagokról és az időzítésről. Az ilyen látogatások során általában legfeljebb 
három képviselőt jelölnek ki a széleskörű politikai képviselet biztosítása, és a logisztikai 
bonyodalmak minimalizálása érdekében. 

                                               
1 Ezek közé tartozhat többek között a titkárság által az ügy részleteinek alaposabb kivizsgálásáig és a koordinátorok 
részére történő jelentésig az elfogadhatóságról szóló határozat felfüggesztése. Más lehetőségeket is meg lehet 
vizsgálni, amennyiben széleskörű egyetértés születik a tennivalókról. Figyelembe kell venni, hogy a további 
késedelem milyen hatással lesz petíció benyújtójára.



6/9 DV\635310HU.doc

HU

A Petíciós Bizottság eddig mindig figyelembe vette, hogy az ilyen küldöttségekben nem 
vehetnek részt az adott tagállam képviselői. Azonban a tagállamok képviselői „ex officio” 
elkísérhették a küldöttséget. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az „ex officio” képviselők nem 
vehetnek részt a küldöttség hivatalos ülésein (ez a fogadó fél határozatától függ), és nem vonják 
be őket a látogatásról szóló jelentés elkészítésébe.

Amennyiben a Petíciós Bizottság elnökségének egy tagja részt vesz egy ilyen látogatáson, 
protokolláris és gyakorlati szempontból ő minősül a küldöttség vezetőjének. Eltérő esetben a 
küldöttség dönt arról, hogy ki legyen a vezető. 

A sajtóközleményeket a küldöttség valamennyi tagjának egyetértésével a küldöttség vezetőjének 
irányításával adják ki, aki egyben a sajtótájékoztatók elnöke is.

Az ilyen látogatásokat követően jelentést készítenek, amely tartalmazza az ajánlásokat, és amit 
előterjesztenek a Petíciós Bizottság tagjaihoz. A bizottság a kivizsgált üggyel kapcsolatos 
álláspontjának egyértelmű kinyilvánítására jóváhagyja a jelentést.  A jelentést továbbítják az 
Európai Parlament elnökéhez, a petíció benyújtójához és az érintett tagállamok hatóságaihoz.

A bizottság a fentiek szerint fenntartja a jogot nem tényfeltáró jellegű küldöttségek szervezésére, 
a 2006. október 11-i elnökségi határozat által megállapított feltételek alapján. Minden naptári 
évben legfeljebb 25 képviselő utazhat.

Ezért az alábbi eljárást javasolják:

A Petíciós Bizottság az elnök vagy a tagok javaslatára kérheti az Elnökségtől az elfogadhatónak 
nyilvánított és a bizottság által megvitatott petíciókat kivizsgáló tényfeltáró látogatást az 
Elnökségtől.

A képviselőcsoportok legfeljebb három képviselőt nevezhetnek ki a tényfeltáró látogatásra, 
szükség esetén a d’Hondt rendszert alkalmazva.  Az érintett tagállam képviselői ex officio részt 
vehetnek az ilyen kiküldetésben, és az elnököt ennek megfelelően és időben értesíteni kell erről. 

A küldöttség vezetőjét a koordinátorok nevezik ki. Amennyiben a Petíciós Bizottság elnöksége 
részt vesz egy látogatásban, a jegyzőkönyv alapján döntik el az elsőbbséget.

A látogatás forgatókönyvét és a program-tervezetet a küldöttség tagjai, illetve a tájékoztatott 
elnök és a koordinátorok megtárgyalják és elfogadják.  A jóváhagyást követően hivatalosan 
tájékoztatják az Európai Parlament elnökét.
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A látogatásokat a Petíciós Bizottság titkársága szervezi, folyamatosan tájékoztatva az érintett 
képviselőket, a petíció benyújtóját és már érintett feleket.

Elkészítik a látogatásról szóló jelentés1, és a küldöttség tagjai bemutatják a bizottságnak, amely 
jóváhagyja a dokumentumot, majd továbbítja az Európai Parlament elnökéhez, a petíció 
benyújtójához és a tagállam hatóságaihoz.

A magánélet tiszteletben tartása és titoktartási szabályok

A közelmúlt eseményeinek ismeretében, és mivel a polgárok magánéletének tiszteletben 
tartására, és a bizottság részére nyújtott információk biztonságára vonatkozó jogait a 
bizottságnak fokozottan figyelembe kell vennie, rendkívül fontos a Parlament jogi 
kötelezettségeinek tisztázása és világossá tétele a petíciók benyújtói felé. Szükséges továbbá, 
hogy a titkárság olyan  pontosan megfogalmazott nyilatkozatokat használhasson, amelyeket 
idézni lehet a petíciók benyújtóihoz intézett levelekben vagy a Parlament honlapján, és amely 
pontosan tükrözi a Parlament kötelezettségeit ezen pontok tekintetében.

Mostanáig volt egy rendelkezés, amely szerint a petíciók benyújtóinak joguk van kérni a 
petíciójuk zárt ülésen történő (in camera) megvitatását. Ezt ritkán használták ki, és a jelenlegi 
parlamenti ciklusban egyszer sem kérték. 

A titkárság a petíciók összefoglalása során kérésre a beterjesztők nevének kezdőbetűit használja 
a személyazonosságuk adminisztrációs védelme érdekében, azonban a gyakorlatban ez nem 
jelent megfelelő védelmet. 

Ennek oka az, hogy a petíció benyújtójának nevét a petíció számával együtt a nyilvántartásba 
vételt követően közzé teszik a plenáris ülések jegyzőkönyveiben, és amint Madam X esete 
mutatta, ez lehetővé teszi, hogy a petíció beterjesztőjét azonosítsák, még ha az kifejezetten kérte 
is nevének visszatartását. Ezen felül ha a Bizottságnak tájékoztatást kell adnia, előfordulhat, 
hogy a petíció benyújtójának neve gondatlanságból kiderül a Petíciós Bizottságnak adott európai 
bizottsági válaszból.

Ezért három kérdés igényel egyértelmű iránymutatást, mivel a petíciós eljárás egyik előnye épp 
az, hogy az általában átlátható, és úgy alakították ki, hogy nyilvánosan kiemelje az európai 
polgárokat foglalkoztató kérdéseket.

Az első ilyen kérdés az egyes beterjesztők adatvédelmének megfelelő biztosítása és 
biztosítékokat nyújtani számukra arra, hogy személyes adataikat nem teszik nyilvánossá. 
Egyértelművé kell tenni a petíciót beterjesztők számára, hogy nevük nyilvános, amennyiben 

                                               
1 A „jelentés” szót a fenti elnökségi határozat alkalmazza, azonban gyakorlati okokból egyértelműen meg kell 
különböztetni a plenáris jelentéstől. A határozat szerint a jelentést egy hónapon belül el kell küldeni a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének elnökéhez is.
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kifejezetten nem kérik nevük visszatartását. Ebben az esetben az adminisztratív 
rendelkezéseknek tévedések és kivételek nélkül tükröznie kell ezt. 

A második igény annak biztososítására vonatkozik, hogy amennyiben a petíciót beterjesztő kéri 
ügyének bizalmas kezelését, minden érintett személy, többek között a képviselők és a 
tisztviselők is tiszteletben tartsák azt. A titkárságnak szükség esetén egyértelművé kell tennie, 
hogy a bizalmas kezelésre vonatkozó kérelem a beterjesztő személyi azonosságára vagy a petíció 
tartalmára vagy mindkettőre vonatkozik-e.

Harmadszor, amennyiben az ilyen petíciót épp maga a Petíciós Bizottság tárgyalja, figyelni kell 
az kiosztandó dokumentumokra. Ezzel együtt ilyen esetekben az üléseket zárt ajtók mögött kell 
tartani.

Ezen megfontolásokon felül egyértelművé kel tenni a Parlament feladatait a petíciók és a 
kapocslódó dokumentumok nyilvánossá tétele tekintetében. A Madam X ügy ismételten olyan 
helyzetbe hozta a Petíciós Bizottságot és a Parlamentet, amelyben az nem volt felkészülve a 
tagállami bíróságnak a petíció hivatalos közzétételére vonatkozó kérésére. A Parlament 
kellemetlen helyzete mellékes volt ahhoz a kellemetlen helyzethez képest, amibe a petíció 
jóhiszemű beterjesztője került, aki arra számított, hogy a Parlament alkalmazza előjogait a 
bizottsághoz érkezett szövegek tekintetében.

Ezért az alábbi eljárást javasolták:

A bizottság ülései nyilvánosak, és az Európai Parlament hozzáférési szabályainak keretein belül 
nyitva állnak a petíció beterjesztői vagy az érintette felek, többek között a média előtt is. A 
bizottság üléseinek dokumentumai nyilvánosnak tekintendőek, amennyiben titoktartást vagy 
bizalmas kezelést nem kértek.

A petíciók beterjesztőinek joguk van magánéletük védelmére, beleértve a személyes adatokra 
történő hivatkozásokat, amennyiben kérik. A titoktartás miatt a név közzétételének 
visszatartására irányuló kérelem beérkezése esetén a titkárságnak intézkednie kell a kérelem 
betartása érdekében.

A bizalmasnak ítélt dokumentumokra, köztük a petíciókra csak a korlátozott hozzáférés 
vonatkozik, így nem szerepelhetnek az ülések mappáiban vagy a bizottság honlapján. (lásd: a 
Parlament Eljárási Szabályzatának VII. memméklete).

A petíció beterjesztőjének kérésére, vagy az elnök határozata alapján a napirendi pontokat meg 
lehet tárgyalni zárt ülésen (in camera).
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A Jogi Szolgálattól egyértelmű jognyilatkozatot kell kérni a Parlament pontos szabályairól és 
kötelezettségeiről a petíció benyújtója és dokumentumok bizalmas kezelése tekintetében, amely 
nyilatkozatot közzé kel tenni a bizottság honlapján, és szükség esetén hivatkozni kell rá a 
levelezések során. E nyilatkozat a bizottság iránymutatásainak szerves részét kell képeznie.

Adatbázis

A bizottság tagjai, asszisztenseik és a képviselőcsoport alkalmazottai hozzáférhetnek az e-
petíciókhoz, amit a titkárság adminisztratív eszközként alakított ki a bizottság tevékenysége 
átláthatóságának javítására és az anyagok megfelelő archiválásának biztosítására. Az internetről 
nem lehet elérni. A bizalmas petíciókat nem vezetik fel az e-patícióba, de a képviselők külön 
kérésére megtekinthetik a titkárságon. 


