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Módosítás 61
Íñigo Méndez de Vigo

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
megerősíti az uniós polgárságot, és 
továbbfejleszti az Unió demokratikus 
működését többek között azáltal, hogy 
kimondja, minden polgárnak joga van 
ahhoz, hogy részt vegyen az Unió 
demokratikus életében, és legalább 
egymillió uniós polgár, akik egyben a 
tagállamok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az 
Európai Bizottság – hatáskörén belül –
terjesszen elő megfelelő javaslatot
azokban az ügyekben, amelyekben a 
polgárok megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
megerősíti az uniós polgárságot, és 
továbbfejleszti az Unió demokratikus 
működését többek között azáltal, hogy 
kimondja, minden polgárnak joga van 
ahhoz, hogy részt vegyen az Unió 
demokratikus életében az európai polgári 
kezdeményezés által. Ez az eszköz 
lehetőséget biztosít az állampolgároknak, 
hogy közvetlenül forduljanak a 
Bizottsághoz, annak érdekében, hogy az 
jogalkotási javaslatot terjesszen elő 
hatáskörén belül.

Or. es

Módosítás 62
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
megerősíti az uniós polgárságot, és 
továbbfejleszti az Unió demokratikus 
működését többek között azáltal, hogy
kimondja, minden polgárnak joga van 
ahhoz, hogy részt vegyen az Unió 
demokratikus életében, és legalább 
egymillió uniós polgár, akik egyben a 
tagállamok egy jelentős számának 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
értelmében minden polgárnak joga van 
ahhoz, hogy részt vegyen az Unió 
demokratikus életében, és legalább 
egymillió uniós polgár, akik egyben a 
tagállamok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az 
Európai Bizottság – hatáskörén belül –
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
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állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az 
Európai Bizottság – hatáskörén belül –
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség.

az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség.

Or. de

Módosítás 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
megerősíti az uniós polgárságot, és 
továbbfejleszti az Unió demokratikus 
működését többek között azáltal, hogy 
kimondja, minden polgárnak joga van 
ahhoz, hogy részt vegyen az Unió 
demokratikus életében, és legalább 
egymillió uniós polgár, akik egyben a 
tagállamok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az 
Európai Bizottság – hatáskörén belül –
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
értelmében legalább egymillió uniós 
polgár, akik egyben a tagállamok egy 
jelentős számának állampolgárai, 
kezdeményezheti, hogy az Európai 
Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen 
elő megfelelő javaslatot azokban az 
ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség.

Or. en

Módosítás 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unióról szóló szerződés 
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ugyan nem határozza meg kifejezetten az 
Unióban lakóhellyel rendelkező nem 
uniós állampolgárok polgári 
kezdeményezésekben való részvételét, de 
nem is tiltja vagy akadályozza meg azt.

Or. en

Módosítás 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai Tanácsnak mérlegelnie 
kell a Szerződések módosítását, hogy azok 
kifejezetten rendelkezzenek arról, hogy az 
Unióban lakóhellyel rendelkező nem 
uniós állampolgárok jogosultak részt 
venni a polgári kezdeményezésben.

Or. en

Módosítás 66
Íñigo Méndez de Vigo

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezen eljárásoknak és feltételeknek 
világosaknak, egyszerűeknek, 
felhasználóbarátoknak és a polgári 
kezdeményezés jellegével arányosaknak 
kell lenniük.

(3) A polgári kezdeményezést szabályozó
eljárásoknak és feltételeknek világosaknak, 
egyszerűeknek, felhasználóbarátoknak és 
jellegével arányosaknak kell lenniük, és 
ésszerű egyensúlyt kell teremteniük a 
jogok és kötelezettségek között.

Or. es
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Módosítás 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A magas költségek miatt a polgárok 
esetleg eltántorodhatnak attól, hogy 
polgári kezdeményezést szervezzenek. A 
Bizottságnak javaslatot kell alkotnia a 
polgári kezdeményezés pénzügyi 
támogatására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 68
Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyharmadában kell meghatározni.

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot két
tagállamban kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése módosításának következménye.

Módosítás 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyharmadában kell meghatározni.

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot három
tagállamban kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 70
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyharmadában kell meghatározni.

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. E küszöbértéknek 
biztosítania kell, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, de a követelmények nem 
lehetnek túlságosan megterhelők. Ezért 
ezt a számot a tagállamok egyhatodában 
kell meghatározni. 

Or. de

Módosítás 71
Íñigo Méndez de Vigo

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyharmadában kell meghatározni.

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyötödében kell meghatározni.
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Or. es

Módosítás 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyharmadában kell meghatározni.

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk az 
aláíróknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések jelentős számú 
tagállamból származzanak, ezt a számot 
kilenc tagállamban kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióról szóló szerződés 20. cikkének (2) bekezdése a megerősített együttműködés
tekintetében kilenc tagállamot ír elő.

Módosítás 73
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyharmadában kell meghatározni.

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyötödében kell meghatározni.

Or. en
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Módosítás 74
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyharmadában kell meghatározni.

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egynegyedében kell meghatározni.

Or. de

Módosítás 75
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyharmadában kell meghatározni.

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egynegyedében kell meghatározni.

Or. de

Módosítás 76
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Guy Verhofstadt, Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ebből a célból ugyancsak helyénvaló 
meghatározni az egyes tagállamokból 
származó polgárok legalacsonyabb számát. 
Biztosítandó, hogy a polgári 

(6) Ebből a célból ugyancsak helyénvaló 
meghatározni az egyes tagállamokból 
származó polgárok legalacsonyabb számát. 
Biztosítandó, hogy tisztességes feltételek 
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kezdeményezések támogatása tekintetében
hasonló feltételek vonatkozzanak az Unió 
polgáraira, e számoknak degresszíven 
arányosaknak kell lenniük a tagállamok 
népességének számával. A világosság 
céljából az egyes tagállamokra vonatkozó 
számokat fel kell tüntetni e rendelet 
mellékleteiben.

vonatkozzanak az Unió bármilyen 
állampolgársággal rendelkező polgáraira, 
e számoknak degresszíven arányosaknak 
kell lenniük az európai parlamenti 
képviselői helyek elosztására vonatkozóan 
időről időre megállapított képletnek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az európai parlamenti képviselői helyek elosztását rendszeresen módosítani fogják a 
degresszív arányosság elvét teljes körűen tiszteletben tartó képletnek megfelelően.

Módosítás 77
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ebből a célból ugyancsak helyénvaló 
meghatározni az egyes tagállamokból 
származó polgárok legalacsonyabb számát. 
Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések támogatása tekintetében
hasonló feltételek vonatkozzanak az Unió 
polgáraira, e számoknak degresszíven 
arányosaknak kell lenniük a tagállamok 
népességének számával. A világosság 
céljából az egyes tagállamokra vonatkozó 
számokat fel kell tüntetni e rendelet 
mellékleteiben.

(6) Ebből a célból ugyancsak helyénvaló 
meghatározni az egyes tagállamokból 
származó polgárok legalacsonyabb számát. 
Biztosítandó, hogy tisztességes feltételek 
vonatkozzanak az Unió bármilyen 
állampolgársággal rendelkező polgáraira, 
e számoknak degresszíven arányosaknak 
kell lenniük az európai parlamenti 
képviselői helyek elosztására vonatkozóan 
időről időre megállapított képletnek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az európai parlamenti képviselői helyek elosztását rendszeresen módosítani fogják a 
degresszív arányosság elvét teljes körűen tiszteletben tartó képletnek megfelelően.
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Módosítás 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Helyénvaló meghatározni a polgári 
kezdeményezésben való részvétel alsó 
korhatárát. Ennek meg kell felelnie az 
európai parlamenti választásokon való 
részvétel korhatárának.

törölve

Or. en

Módosítás 79
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Helyénvaló meghatározni a polgári 
kezdeményezésben való részvétel alsó 
korhatárát. Ennek meg kell felelnie az 
európai parlamenti választásokon való 
részvétel korhatárának.

(7) Helyénvaló meghatározni a polgári 
kezdeményezésben való részvétel alsó 
korhatárát. Ennek meg kell felelnie az 
érintett tagállamban az európai parlamenti 
választásokon való részvétel korhatárának.

Or. de

Módosítás 80
Enrique Guerrero Salom

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Helyénvaló meghatározni a polgári 
kezdeményezésben való részvétel alsó 
korhatárát. Ennek meg kell felelnie az 
európai parlamenti választásokon való 
részvétel korhatárának.

(7) Ennek meg kell felelnie az egyes 
tagállamokban meghatározott 
korhatárnak, a viszonyítási pont az 
európai parlamenti választásokon való 
részvétel korhatára.
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Or. es

Módosítás 81
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell, hogy a 
tagállamokban jogszerűen tartózkodó 
valamennyi polgár – tekintet nélkül 
nemére, faji vagy etnikai származására, 
fogyatékosságára, szexuális 
irányultságára, vallására vagy 
meggyőződésére – egyenlő eséllyel 
vehessen részt a polgári 
kezdeményezésben szervezőként vagy 
aláíróként, biztosítani kell továbbá a 
megkülönböztetésmentesség elvének 
betartását. A polgári kezdeményezésekkel 
kapcsolatos információknak mindenki 
számára hozzáférhetőnek és könnyen 
érthetőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 82
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Biztosítandó a javasolt polgári 
kezdeményezések koherenciáját és 
átláthatóságát, a kezdeményezéseket a 
Bizottság által rendelkezésre bocsátott 
weboldalon a szükséges számú támogatási 
nyilatkozat polgároktól történő 
összegyűjtését megelőzően nyilvántartásba 
kell venni. A visszaélésszerű vagy 
komolytalan javaslatokat nem lehet 
nyilvántartásba venni, és a Bizottságnak el 

(8) Biztosítandó a javasolt polgári 
kezdeményezések koherenciáját és 
átláthatóságát, illetve elkerülendő az olyan 
helyzetet, hogy az e rendelet hatálya alá 
nem tartozó javaslathoz gyűjtsenek 
aláírásokat, a kezdeményezéseket a 
Bizottság által rendelkezésre bocsátott 
weboldalon a szükséges számú támogatási 
nyilatkozat polgároktól történő 
összegyűjtését megelőzően nyilvántartásba 
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kell utasítania azon kezdeményezések 
nyilvántartásba vételét, amelyek 
nyilvánvalóan ellentétesek az Unió 
értékeivel. A nyilvántartásba vétel 
tekintetében a Bizottságnak a megfelelő 
ügyintézés általános elvei szerint kell 
eljárnia.

kell venni. Az e rendelet alkalmazásában 
nem polgári kezdeményezésnek minősülő
javaslatokat nem lehet nyilvántartásba 
venni. A nyilvántartásba vétel igazgatási 
eljárás, melynek célja az e rendelet 
hatálya alá tartozó kezdeményezések 
kiválasztása. A nyilvántartásba vétel ezért 
csak jogi indokok alapján utasítható el, 
politikai szempontok alapján erre 
semmiképpen nincs lehetőség. A 
nyilvántartásba vétel tekintetében a 
Bizottság az Európai Bizottság által 
elfogadott, az elfogadhatósági szempontok 
egyértelmű jegyzéke szerint jár el.

A nyilvántartásba vétel megtagadása 
esetén minden polgárnak gyorsan és 
egyszerűen kell tudnia tájékozódni egy 
megfelelő internetes oldalon arról, hogy 
mely kezdeményezést és milyen okokból 
utasítottak el. A kezdeményezés szervezőit 
ilyen esetekben tájékoztatni kell a 
rendelkezésükre álló valamennyi 
lehetséges bírósági és bíróságon kívüli 
jogorvoslatról.

Or. de

Módosítás 83
Marietta Giannakou

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Biztosítandó a javasolt polgári 
kezdeményezések koherenciáját és 
átláthatóságát, a kezdeményezéseket a 
Bizottság által rendelkezésre bocsátott 
weboldalon a szükséges számú támogatási 
nyilatkozat polgároktól történő 
összegyűjtését megelőzően nyilvántartásba 
kell venni. A visszaélésszerű vagy 
komolytalan javaslatokat nem lehet 
nyilvántartásba venni, és a Bizottságnak el 
kell utasítania azon kezdeményezések 

(8) Biztosítandó a javasolt polgári 
kezdeményezések koherenciáját és 
átláthatóságát, a kezdeményezéseket a 
Bizottság által rendelkezésre bocsátott 
weboldalon a szükséges számú támogatási 
nyilatkozat polgároktól történő 
összegyűjtését megelőzően nyilvántartásba 
kell venni. A visszaélésszerű vagy 
komolytalan javaslatokat nem lehet 
nyilvántartásba venni, és a Bizottságnak el 
kell utasítania azon kezdeményezések 
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nyilvántartásba vételét, amelyek 
nyilvánvalóan ellentétesek az Unió 
értékeivel. A nyilvántartásba vétel 
tekintetében a Bizottságnak a megfelelő 
ügyintézés általános elvei szerint kell 
eljárnia.

nyilvántartásba vételét, amelyek 
nyilvánvalóan ellentétesek az Unió 
értékeivel. A nyilvántartásba vétel 
tekintetében a Bizottságnak a megfelelő 
ügyintézés általános elvei és az e rendelet 
rendelkezései szerint kell eljárnia. A 
Bizottságnak megfelelő jogi érvekkel kell 
alátámasztania valamely javasolt 
kezdeményezés nyilvántartásba vételének
elutasítását.  

Or. el

Módosítás 84
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Helyénvaló, hogy a támogatási 
nyilatkozatokat papírformátumban és az 
interneten is gyűjteni lehessen. Az online 
gyűjtési rendszereknek olyan megfelelő 
biztonsági tulajdonságokkal kell 
rendelkezniük, amelyek biztosítják 
egyebek mellett a személyek 
azonosíthatóságát és az adatok 
biztonságos tárolását. E célból a 
Bizottságnak részletes technikai
előírásokat kell meghatároznia az online 
gyűjtési rendszerek tekintetében.

(10) A modern technológiának a részvételi 
demokrácia eszközeként való szolgálatba 
állítása érdekében helyénvaló, hogy a 
támogatási nyilatkozatokat online módon 
és papírformátumban is gyűjteni lehessen. 
Mindkét módszernek olyan 
összehasonlítható, megfelelő biztonsági 
tulajdonságokkal kell rendelkezniük, 
amelyek biztosítják egyebek mellett, az 
egyazon személy általi többszöri aláírás 
elkerülését és az adatok biztonságos 
tárolását. A részletes technikai előírásokat 
szakértői szinten kell kidolgozni, és 
rendszeresen hozzá kell igazítani a 
műszaki fejlődéshez; ezért a Bizottságot 
kell felhatalmazni arra, hogy az online 
gyűjtési rendszerek tekintetében részletes 
technikai előírásokat fogadjon el.

Or. de
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Módosítás 85
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Helyénvaló, hogy a támogatási 
nyilatkozatokat papírformátumban és az 
interneten is gyűjteni lehessen. Az online 
gyűjtési rendszereknek olyan megfelelő 
biztonsági tulajdonságokkal kell 
rendelkezniük, amelyek biztosítják 
egyebek mellett a személyek 
azonosíthatóságát és az adatok biztonságos 
tárolását. E célból a Bizottságnak részletes 
technikai előírásokat kell meghatároznia az 
online gyűjtési rendszerek tekintetében.

(10) Helyénvaló, hogy a támogatási 
nyilatkozatokat papírformátumban és az 
interneten is gyűjteni lehessen. Az online 
gyűjtési rendszereknek olyan megfelelő 
biztonsági tulajdonságokkal kell 
rendelkezniük, amelyek biztosítják 
egyebek mellett a személyek 
azonosíthatóságát és az adatok biztonságos 
gyűjtését és tárolását. E célból a 
Bizottságnak részletes technikai előírásokat 
kell meghatároznia az online gyűjtési 
rendszerek tekintetében.

Or. de

Módosítás 86
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Helyénvaló, hogy a támogatási 
nyilatkozatokat papírformátumban és az 
interneten is gyűjteni lehessen. Az online 
gyűjtési rendszereknek olyan megfelelő 
biztonsági tulajdonságokkal kell 
rendelkezniük, amelyek biztosítják 
egyebek mellett a személyek 
azonosíthatóságát és az adatok biztonságos 
tárolását. E célból a Bizottságnak részletes 
technikai előírásokat kell meghatároznia az 
online gyűjtési rendszerek tekintetében.

(10) Helyénvaló, hogy a támogatási 
nyilatkozatokat papírformátumban és az 
interneten is gyűjteni lehessen. Az online 
gyűjtési rendszereknek olyan megfelelő 
biztonsági tulajdonságokkal kell 
rendelkezniük, amelyek biztosítják 
egyebek mellett a személyek 
azonosíthatóságát és az adatok biztonságos 
tárolását. E célból a Bizottságnak részletes 
technikai előírásokat kell meghatároznia az 
online gyűjtési rendszerek tekintetében. A 
technikai előírásokkal kapcsolatos 
követelmények azonban nem jelenthetnek 
indokolatlan akadályt az online gyűjtési 
rendszereket használni kívánó szervezők 
számára.
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Or. en

Módosítás 87
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Helyénvaló biztosítani, hogy a polgári 
kezdeményezést támogató nyilatkozatokat 
megadott időtartamon belül gyűjtsék össze. 
Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések ne veszítsék el 
aktualitásukat, és szem előtt tartva az 
Európai Unió egészére kiterjedő 
támogatásgyűjtés összetett mivoltát, ez az 
időtartam nem lehet hosszabb a javasolt 
kezdeményezés nyilvántartásba vételétől 
számított 12 hónapnál.

(12) Helyénvaló biztosítani, hogy a polgári 
kezdeményezést támogató nyilatkozatokat 
megadott időtartamon belül gyűjtsék össze. 
Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések ne veszítsék el 
aktualitásukat, és szem előtt tartva az 
Európai Unió egészére kiterjedő 
támogatásgyűjtés összetett mivoltát, ez az 
időtartam nem lehet hosszabb a javasolt 
kezdeményezés nyilvántartásba vételétől 
számított 24 hónapnál.

Or. en

Módosítás 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Helyénvaló biztosítani, hogy a polgári 
kezdeményezést támogató nyilatkozatokat 
megadott időtartamon belül gyűjtsék össze. 
Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések ne veszítsék el 
aktualitásukat, és szem előtt tartva az 
Európai Unió egészére kiterjedő 
támogatásgyűjtés összetett mivoltát, ez az 
időtartam nem lehet hosszabb a javasolt 
kezdeményezés nyilvántartásba vételétől 
számított 12 hónapnál.

(12) Helyénvaló biztosítani, hogy a polgári 
kezdeményezést támogató nyilatkozatokat 
megadott időtartamon belül gyűjtsék össze. 
Biztosítandó, hogy a polgárok a lehető 
legtöbb tagállamban gyűjtsenek 
támogatási nyilatkozatokat, ugyanakkor a 
polgári kezdeményezések ne veszítsék el 
aktualitásukat, ennek az időtartamnak a 
javasolt kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 18 hónapnak kell 
lennie.

Or. en
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Indokolás

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational 
citizens'engagement. Both need time. Therefore an 18 months time-limit is a more realistic, 
citizens' friendly and appropriate solution.

Módosítás 89
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Helyénvaló biztosítani, hogy a polgári 
kezdeményezést támogató nyilatkozatokat 
megadott időtartamon belül gyűjtsék össze. 
Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések ne veszítsék el 
aktualitásukat, és szem előtt tartva az 
Európai Unió egészére kiterjedő 
támogatásgyűjtés összetett mivoltát, ez az 
időtartam nem lehet hosszabb a javasolt 
kezdeményezés nyilvántartásba vételétől 
számított 12 hónapnál.

(12) Helyénvaló biztosítani, hogy a polgári 
kezdeményezést támogató nyilatkozatokat 
megadott időtartamon belül gyűjtsék össze. 
Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések ne veszítsék el 
aktualitásukat, és szem előtt tartva az 
Európai Unió egészére kiterjedő 
támogatásgyűjtés összetett mivoltát, ez az 
időtartam nem lehet hosszabb a javasolt 
kezdeményezés nyilvántartásba vételétől 
számított 18 hónapnál.

Or. en

Indokolás

Alkalmasabbnak tűnik a határidő 18 hónapra történő meghosszabbítása annak érdekében, 
hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az aláírások és támogató nyilatkozatok elektronikus és 
kézi gyűjtésére.

Módosítás 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Alapvető fontosságú az átláthatóság 
fenntartása az egész folyamat során. Ezért 
a kapott pénzügyi vagy politikai 
támogatást minden esetben fel kell 
tüntetni az egyes polgári 
kezdeményezésekre vonatkozó támogatási 
nyilatkozatokon. A politikai pártok, 
valamint európai képviselőcsoportok általi 
finanszírozás nem megengedett.

Or. en

Módosítás 91
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló rendelkezni arról, hogy a 
szükséges támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtését és a kezdeményezés 
elfogadhatóságának megállapítását
követően az egyes tagállamok feleljenek a 
polgáraiktól gyűjtött támogatási 
nyilatkozatok ellenőrzéséért és 
igazolásáért. Figyelembe véve a 
tagállamokra háruló adminisztratív terhek 
korlátozásának igényét, a tagállamoknak az 
ellenőrzéseket megfelelő eljárások alapján 
három hónapon belül el kell elvégezniük, 
és az érvényes támogatási nyilatkozatok 
számát igazoló dokumentumot kell 
kibocsátaniuk.

(15) Helyénvaló rendelkezni arról, hogy a 
szükséges támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtését követően az egyes 
tagállamok feleljenek az adott 
tagállamban jogszerűen tartózkodó 
polgároktól gyűjtött támogatási 
nyilatkozatok ellenőrzéséért és 
igazolásáért. Figyelembe véve a 
tagállamokra háruló adminisztratív terhek 
korlátozásának igényét, a tagállamoknak az 
ellenőrzéseket megfelelő eljárások alapján, 
amelyek véletlen mintavételen 
alapulhatnak, három hónapon belül el kell 
elvégezniük, és az érvényes támogatási 
nyilatkozatok számát igazoló 
dokumentumot kell kibocsátaniuk.

Or. en

Indokolás

A valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó polgároktól gyűjtött támogatási nyilatkozatok 
ellenőrzése és igazolása az adott állam feladata. A véletlen mintavétel elismert, hatékony 
módszer az igen nagyszámú aláírás hitelességének ellenőrzésére.
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Módosítás 92
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló rendelkezni arról, hogy a 
szükséges támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtését és a kezdeményezés 
elfogadhatóságának megállapítását
követően az egyes tagállamok feleljenek a 
polgáraiktól gyűjtött támogatási 
nyilatkozatok ellenőrzéséért és 
igazolásáért. Figyelembe véve a 
tagállamokra háruló adminisztratív terhek 
korlátozásának igényét, a tagállamoknak az 
ellenőrzéseket megfelelő eljárások alapján 
három hónapon belül el kell elvégezniük, 
és az érvényes támogatási nyilatkozatok 
számát igazoló dokumentumot kell 
kibocsátaniuk.

(15) Helyénvaló rendelkezni arról, hogy a 
szükséges támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtését követően az egyes 
tagállamok feleljenek az adott államban
gyűjtött támogatási nyilatkozatok 
ellenőrzéséért és igazolásáért. Figyelembe 
véve a tagállamokra háruló adminisztratív 
terhek korlátozásának igényét, a 
tagállamoknak az ellenőrzéseket megfelelő 
eljárások alapján, amelyek véletlen 
mintavételen alapulhatnak, három 
hónapon belül el kell elvégezniük, és az 
érvényes támogatási nyilatkozatok számát 
igazoló dokumentumot kell kibocsátaniuk.

Or. en

Indokolás

Az államok feladatának kell lennie az adott államban gyűjtött aláírások ellenőrzése, tekintet 
nélkül az aláíró állampolgárságára. A véletlen mintavétel elismert, hatékony módszer az igen 
nagyszámú aláírás hitelességének ellenőrzésére.

Módosítás 93
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló rendelkezni arról, hogy a 
szükséges támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtését és a kezdeményezés 
elfogadhatóságának megállapítását 

(15) Helyénvaló rendelkezni arról, hogy a 
szükséges támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtését és a kezdeményezés 
elfogadhatóságának megállapítását 
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követően az egyes tagállamok feleljenek a 
polgáraiktól gyűjtött támogatási 
nyilatkozatok ellenőrzéséért és 
igazolásáért. Figyelembe véve a 
tagállamokra háruló adminisztratív terhek 
korlátozásának igényét, a tagállamoknak az 
ellenőrzéseket megfelelő eljárások alapján 
három hónapon belül el kell elvégezniük, 
és az érvényes támogatási nyilatkozatok 
számát igazoló dokumentumot kell 
kibocsátaniuk.

követően az egyes tagállamok feleljenek a 
polgáraiktól gyűjtött támogatási 
nyilatkozatok ellenőrzéséért és 
igazolásáért. Figyelembe véve a 
tagállamokra háruló adminisztratív terhek 
korlátozásának igényét, a tagállamoknak az 
ellenőrzéseket megfelelő eljárások alapján 
öt hónapon belül el kell elvégezniük, és az 
érvényes támogatási nyilatkozatok számát 
igazoló dokumentumot kell kibocsátaniuk.

Or. en

Módosítás 94
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és négy hónapon 
belül meg kell határoznia következtetéseit, 
és azt, hogyan kíván eljárni az ügyben.

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és három
hónapon belül meg kell határoznia 
következtetéseit, és azt, hogyan kíván 
eljárni az ügyben. A több mint egymillió 
uniós polgár által támogatott polgári 
kezdeményezés esetén a Bizottság 
intézkedik a polgári kezdeményezésben 
szereplő kérdéssel kapcsolatban. Az 
eredményes kezdeményezés adott esetben 
uniós szintű, hivatalos meghallgatás 
tárgyát képezi. Ebben az esetben az uniós 
intézmények és szervek együttműködnek e
vita megszervezése céljából.

Or. de

Módosítás 95
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés



AM\839497HU.doc 21/76 PE452.836v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és négy hónapon 
belül meg kell határoznia következtetéseit, 
és azt, hogyan kíván eljárni az ügyben.

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és külön kell 
meghatároznia jogi és politikai 
következtetéseit; azt is meg kell továbbá 
határoznia, hogyan kíván eljárni az 
ügyben. Annak igazolása céljából, hogy a 
polgári kezdeményezést legalább egymillió 
aláíró támogatja, és a lehetséges nyomon 
követést gondosan megvizsgálták, a 
Bizottságnak világosan, érthetően és 
részletesen ki kell fejtenie a tervezett 
cselekvés indokait, továbbá 
hasonlóképpen indokolnia kell azt is, ha 
nem kíván eljárni az ügyben. 

Or. en

Indokolás

A Bizottságot felelőssé kell tenni a polgárokhoz közelebb álló kommunikációs megközelítésért, 
valamint eljárásának alapos indokolásáért.

Módosítás 96
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és négy hónapon 
belül meg kell határoznia következtetéseit, 
és azt, hogyan kíván eljárni az ügyben.

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és azon az 
időkereten belül, amelyet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 225. cikke az 
Európai Parlament által benyújtott 
jogalkotási kezdeményezések intézésére 
megállapít, világos, érthető és részletes 
választ kell adnia. Ezért három hónap 
elteltével a Bizottságnak első lépésként 
tájékoztatnia kell a sikeres kezdeményezés 
szervezőit arról, hogy a kezdeményezéssel 
kapcsolatban hogyan kíván intézkedni. 
Második lépésként a polgárokat 
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biztosítani kell, hogy a sikeres polgári 
kezdeményezés európai uniós szintű 
hivatalos közmeghallgatás tárgyát fogja 
képezni. A Bizottságnak mint a 
kezdeményezés címzettjének biztosítania 
kell, hogy a meghallgatásra sor kerüljön, 
és megfelelő szintű képviseletet kapjon. Az 
Európai Parlamentet minden esetben fel 
kell kérni, hogy felelős bizottságán 
keresztül vegyen részt a meghallgatás 
szervezésében.
Harmadik lépésként egy év elteltével a 
Bizottságnak be kell nyújtania a 
kezdeményezésre adott végső válaszát 
vagy úgy, hogy javaslatot tesz a megfelelő 
jogszabályra, vagy úgy, hogy részletesen 
megindokolja, miért nem tett 
intézkedéseket a kezdeményezéssel 
kapcsolatban. A Bizottságnak részletes 
magyarázatot kell adnia abban az esetben 
is, ha a jogalkotási javaslat jelentős 
mértékben eltér a polgári 
kezdeményezésben foglaltaktól.
A határozat ellen az Európai Bíróságon 
és/vagy az európai ombudsmannál 
nyújtható be fellebbezés, ha úgy tűnik, 
vannak olyan igazolható indokok, 
amelyek alapján hivatali visszaélés 
állapítható meg.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az európai polgárok mozgalmával kapcsolatos reagálásának jogilag és 
politikailag is indokoltnak kell lennie. Ezt olyan érveléssel is alá kell támasztani, amely 
bizonyítja, hogy meghallják a polgárok hangját, és a lehetséges cselekvést komolyan és 
alaposan átgondolják.

Módosítás 97
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és négy hónapon 
belül meg kell határoznia következtetéseit, 
és azt, hogyan kíván eljárni az ügyben.

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és három 
hónapon belül külön-külön jogi és 
politikai következtetéseket kell
meghatároznia, továbbá azt is meg kell 
határoznia, hogy hogyan kíván eljárni az 
ügyben. Annak bizonyítása érdekében, 
hogy a legalább egymillió uniós polgár 
által támogatott polgári kezdeményezést és 
az azt követő lehetséges intézkedéseket 
alaposan megvizsgálta, a Bizottságnak 
világosan, közérthetően és részletesen 
ismertetnie kell tervezett fellépése okait, 
valamint hasonlóképpen indokolnia kell, 
ha az ügyben nem kíván eljárni.

Sikeres nyilvántartásba vételt, valamint 
egymillió aláírás összegyűjtését követően 
az Európai Bizottságnak és az Európai 
Parlamentnek kötelezően eleget kell 
tennie a polgárok követelésének a 
kezdeményezők nyilvános 
meghallgatásának formájában.

Or. de

Módosítás 98
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és négy hónapon 
belül meg kell határoznia következtetéseit, 
és azt, hogyan kíván eljárni az ügyben.

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és négy hónapon 
belül meg kell határoznia következtetéseit, 
és azt, hogyan kíván eljárni az ügyben.

Sikeres polgári kezdeményezés esetén a 
Bizottságnak hivatalos nyilvános 
meghallgatást kell tartania uniós szinten a 
kezdeményezésben felvetett kérdésről, és 
biztosítania kell saját, megfelelő szintű 
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képviseletét. Az Európai Parlamentet 
minden esetben fel kell kérni, hogy 
illetékes bizottságán vagy bizottságain 
keresztül vegyen részt a meghallgatások 
szervezésében.

Or. en

Módosítás 99
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet mellékleteinek 
módosítása céljából.

(21) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet mellékleteinek 
módosítása céljából, kivéve, ha a 
módosítás az aláírókra vonatkozó további 
személyes adatok bevonásával járna.

Or. en

Módosítás 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A rendelet hatálybalépését követően öt 
évvel a Bizottság jelentésben számol be a 
rendelet végrehajtásáról.

(23) A rendelet hatálybalépését követően 
három évvel a Bizottság jelentésben 
számol be a rendelet végrehajtásáról.
Ennek során a Bizottságnak – egyéb
kérdések mellett – különös figyelmet kell 
fordítania az online gyűjtési rendszerekre. 
Mivel a polgári kezdeményezések esetében 
az adatvédelmi és biztonsági 
követelményeknek megfelelő egyéni 
weboldalak létrehozása és működtetése az 
egyes online gyűjtési rendszerek kötelező 
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hitelesítése miatt nehéznek és 
költségesnek bizonyulhat a szervezők és a 
tagállamok számára, a jövőben 
elengedhetetlenné válhat, hogy a 
Bizottság elindítson egy központi 
weboldalt, ahol az összes kezdeményezést 
nyilvántartanák olyan módon, hogy 
azokat a polgárok megtalálhassák, 
azokhoz hozzáférhessenek és aláírhassák. 
Ha az egyéni weboldalak rendszerében 
súlyos adatvédelmi és biztonsági 
problémák merülnek fel, a Bizottságnak 
gondosan meg kell vizsgálnia a központi 
weboldal létrehozásának lehetőségét.

Or. en

Módosítás 101
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A rendelet hatálybalépését követően öt 
évvel a Bizottság jelentésben számol be a 
rendelet végrehajtásáról.

(23) A rendelet hatálybalépését követően 
három évvel a Bizottság jelentésben 
számol be a rendelet végrehajtásáról.

Or. de

Módosítás 102
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A rendelet hatálybalépését követően öt 
évvel a Bizottság jelentésben számol be a 
rendelet végrehajtásáról.

(23) A rendelet hatálybalépését követően 
három évvel a Bizottság jelentésben 
számol be a rendelet végrehajtásáról.

Or. en
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Módosítás 103
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) E rendeletnek biztosítania kell, hogy 
a polgári kezdeményezési rendszer 
végrehajtása miatt a tagállamoknál 
keletkező költségeket a lehető 
legalacsonyabb szinten tartják, és 
óvintézkedéseket léptetnek életbe a 
tagállamokat – végső soron pedig az 
adófizetőket – terhelő túlzott vagy 
felesleges költségek keletkezésének 
megakadályozása érdekében.

Or. en

Módosítás 104
Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
egyharmadának állampolgárai;

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben legalább két tagállam
állampolgárai;

Or. en



AM\839497HU.doc 27/76 PE452.836v01-00

HU

Módosítás 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
egyharmadának állampolgárai;

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben legalább három tagállam
állampolgárai;

Or. en

Módosítás 106
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
egyharmadának állampolgárai;

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
egyhatodának állampolgárai;

Or. de
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Módosítás 107
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
egyharmadának állampolgárai;

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben legalább kilenc tagállam
állampolgárai;

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióról szóló Szerződés 20. cikkének (2) bekezdése a megerősített együttműködés
tekintetében kilenc tagállamot ír elő.

Módosítás 108
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
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egyharmadának állampolgárai; egyötödének állampolgárai;

Or. en

Módosítás 109
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
egyharmadának állampolgárai;

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
egynegyedének állampolgárai;

Or. de

Módosítás 110
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 

1. „polgári kezdeményezés”: e rendeletnek 
megfelelően a Bizottsághoz benyújtott 
kezdeményezés, amelyben felkérik a 
Bizottságot, hogy hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban 
az ügyekben, amelyekben a polgárok 
megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
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egyharmadának állampolgárai; egynegyedének állampolgárai;

Or. de

Módosítás 111
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Diana Wallis, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „aláíró”: polgári kezdeményezést a 
kezdeményezés támogatási nyilatkozatának 
kitöltésével támogató uniós polgár;

2. „aláíró”: a tagállamokban jogszerűen 
tartózkodó valamennyi lakos, aki polgári 
kezdeményezést a kezdeményezés 
támogatási nyilatkozatának kitöltésével 
támogat;

Or. en

Indokolás

Ha a hatályt kiterjesztjük az uniós polgárokról az Unióban jogszerűen tartózkodó, harmadik 
országok állampolgáraira, azzal elejét vehetjük annak, hogy túlságos buzgalmunkban 
megkülönböztetést alkalmazzunk az állampolgárság alapján.  Az aláíróktól nem elvárás, hogy 
választópolgárok legyenek: a polgári kezdeményezés a demokratikus részvétel tágabb
eszköze, mint az európai parlamenti képviselőkre való szavazás.

Módosítás 112
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „aláíró”: polgári kezdeményezést a 
kezdeményezés támogatási nyilatkozatának 
kitöltésével támogató uniós polgár;

2. „aláíró”: a tagállamokban jogszerűen
tartózkodó valamennyi lakos, aki polgári 
kezdeményezést a kezdeményezés 
támogatási nyilatkozatának kitöltésével 
támogat;

Or. en
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Indokolás

Ha a hatályt kiterjesztjük az uniós polgárokról az Unióban jogszerűen tartózkodó, harmadik 
országok állampolgáraira, azzal elejét vehetjük annak, hogy túlságos buzgalmunkban 
megkülönböztetést alkalmazzunk az állampolgárság alapján.  Az aláíróktól nem elvárás, hogy 
választópolgárok legyenek: a polgári kezdeményezés a demokratikus részvétel tágabb 
eszköze, mint az európai parlamenti képviselőkre való szavazás.

Módosítás 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „aláíró”: polgári kezdeményezést a 
kezdeményezés támogatási nyilatkozatának 
kitöltésével támogató uniós polgár;

2. „aláíró”: polgári kezdeményezést a 
kezdeményezés támogatási nyilatkozatának 
kitöltésével támogató uniós polgár vagy 
lakos;

Or. en

Indokolás

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
including: - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states 
(being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local 
councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative 
which is not binding in legislative terms - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is 
not their concern and does not want their involvement or input - The process of verification of 
signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will 
encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for 
fear of skewing the sample. - It will exclude not only individuals but whole communities which 
will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-
EU citizens. - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target 
people who look "more European" when collecting signatures. - The political concept of a 
"citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be 
exclusive, not to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Módosítás 114
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „szervező”: polgári kezdeményezés 
előkészítéséért és Bizottsághoz való 
benyújtásáért felelős természetes vagy jogi 
személy vagy szervezet.

3. „szervezők”: polgári kezdeményezés 
előkészítéséért és Bizottsághoz való 
benyújtásáért felelős szervezőbizottságot 
alakító természetes vagy jogi személyek.

Or. de

Módosítás 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Szervező csak olyan természetes 
személy lehet, aki az Unió polgára, és 
elérte az európai parlamenti 
választásokon való részvételre jogosító 
korhatárt.

1. Szervező csak olyan természetes 
személy lehet, aki az Unió polgára, és 
betöltötte 16. életévét.

Or. en

Módosítás 116
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezőknek legalább öt olyan 
személyből álló polgári bizottságot kell 
létrehozniuk, akik legalább öt tagállam 
lakosai. A szervezők kijelölnek egy 
képviselőt és egy helyettest, aki a teljes 
eljárás alatt kapcsolattartó funkciót tölt be 
a polgári bizottság és az Európai Unió 
intézményei között, és akit felhatalmaznak 
a polgári bizottság nevében történő 
felszólalásra és fellépésre.

Or. de



AM\839497HU.doc 33/76 PE452.836v01-00

HU

Módosítás 117
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezőknek legalább hét olyan 
személyből álló szervezőbizottságot kell 
létrehozniuk, akik legalább hét tagállam 
lakosai.
A szervezők kijelölnek egy képviselőt és 
egy helyettest, aki a teljes eljárás alatt 
kapcsolattartó funkciót tölt be a 
szervezőbizottság és az Európai Unió 
intézményei között, és akit felhatalmaznak 
a szervezőbizottság nevében történő 
felszólalásra és fellépésre.

Or. de

Módosítás 118
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a, 1 b és 1 c albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezőknek legalább hat olyan 
személyből álló polgári bizottságot kell 
létrehozniuk, akik legalább hat tagállam 
lakosai.
A szervezők kijelölnek egy képviselőt és 
egy helyettest, aki a teljes eljárás alatt 
kapcsolattartó funkciót tölt be a polgárok 
bizottsága és az Európai Unió intézményei 
között, és akit felhatalmaznak a polgári 
bizottság nevében történő felszólalásra és 
fellépésre.
A szervezők értesítik a Bizottságot a 
polgári bizottság tagságában vagy kijelölt 
képviselőinek személyében bekövetkező 
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változásokról.

Or. en

Módosítás 119
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Alain Lamassoure

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervezők „polgári bizottságot” 
alakítanak, amely legalább a tagállamok 
egyötödéből származó személyekből áll.
Ha a szervezők nemzeti parlament 
képviselői vagy európai parlamenti 
képviselők, ők nem számítanak bele a 
polgári bizottság minimális 
taglétszámába.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy erőteljes üzenetet küldjünk a polgároknak: ez az eszköz nekik van kitalálva, és 
biztassuk őket az eszköz használatára és a részvételre. A parlamenti képviselők más módon is 
javasolhatnak jogszabályokat, és vitát kezdeményezhetnek európai szinten.

Módosítás 120
Paulo Rangel

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A szervezőknek legalább hét olyan 
személyből álló polgári bizottságot kell 
létrehozniuk, akik legalább három 
tagállam lakosai.
A szervezők kijelölnek egy képviselőt és 
egy helyettest, aki a teljes eljárás alatt 
kapcsolattartó funkciót tölt be a polgárok 
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bizottsága és az Európai Unió intézményei 
között, és akit felhatalmaznak a polgári 
bizottság nevében történő felszólalásra és 
fellépésre.

Or. pt

Indokolás

Véleményünk szerint létfontosságú annak biztosítása, hogy az összegyűjtött aláírások végül
legalább hat tagállamból származzanak. Semmi értelme a kezdeti lendületet megfékezni, ezért 
úgy véljük, ebben a szakaszban elegendő három tagállam képviseletét biztosítani.

Módosítás 121
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Polgári kezdeményezés támogatására 
csak olyan aláíró jogosult, aki az Unió 
polgára, és elérte az európai parlamenti 
választásokon való részvételre jogosító 
korhatárt.

2. Polgári kezdeményezés támogatására 
csak olyan aláíró jogosult, aki az Unió 
polgára, és elérte az érintett tagállamban
az európai parlamenti választásokon való 
részvételre jogosító korhatárt.

Or. de

Módosítás 122
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Polgári kezdeményezés támogatására 
csak olyan aláíró jogosult, aki az Unió
polgára, és elérte az európai parlamenti 
választásokon való részvételre jogosító 
korhatárt.

2. Polgári kezdeményezés támogatására 
csak olyan aláíró jogosult, aki az Unióban
jogszerűen tartózkodó lakos, és betöltötte 
16. életévét.

Or. en
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Indokolás

Ha a hatályt kiterjesztjük az uniós polgárokról az Unióban jogszerűen tartózkodó, harmadik 
országok állampolgáraira, azzal elejét vehetjük annak, hogy túlságos buzgalmunkban 
megkülönböztetést alkalmazzunk az állampolgárság alapján.  Az aláíróktól nem elvárás, hogy 
választópolgárok legyenek: a polgári kezdeményezés a demokratikus részvétel tágabb
eszköze, mint az európai parlamenti képviselőkre való szavazás. Ezenfelül az európai polgári 
kezdeményezésben való részvételre vonatkozó egységes életkorküszöb egyenlő jogot biztosít 
minden polgárnak: a szavazásra jogosító életkorhatár előírásával nem érhető el ez az
egyenlőség.

Módosítás 123
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Polgári kezdeményezés támogatására 
csak olyan aláíró jogosult, aki az Unió
polgára, és elérte az európai parlamenti 
választásokon való részvételre jogosító 
korhatárt.

2. Polgári kezdeményezés támogatására 
csak olyan aláíró jogosult, aki az Unióban
jogszerűen tartózkodó lakos, és betöltötte 
16. életévét.

Or. en

Indokolás

Ha a hatályt kiterjesztjük az uniós polgárokról az Unióban jogszerűen tartózkodó, harmadik 
országok állampolgáraira, azzal elejét vehetjük annak, hogy túlságos buzgalmunkban 
megkülönböztetést alkalmazzunk az állampolgárság alapján.  Az aláíróktól nem elvárás, hogy 
választópolgárok legyenek: a polgári kezdeményezés a demokratikus részvétel tágabb 
eszköze, mint az európai parlamenti képviselőkre való szavazás. Ezenfelül az európai polgári 
kezdeményezésben való részvételre vonatkozó egységes életkorküszöb egyenlő jogot biztosít 
minden polgárnak: a szavazásra jogosító életkorhatár előírásával nem érhető el ez az 
egyenlőség.

Módosítás 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Polgári kezdeményezés támogatására 
csak olyan aláíró jogosult, aki az Unió 
polgára, és elérte az európai parlamenti 
választásokon való részvételre jogosító 
korhatárt.

2. Polgári kezdeményezés támogatására 
csak olyan aláíró jogosult, aki az Unió 
polgára vagy az Unió területén tartózkodó 
személy.

Or. en

Módosítás 125
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a cikk
A Bizottságra vonatkozó követelmények

A Bizottság elkészíti az elfogadhatósági 
kritériumok egyértelmű listáját, amely 
tartalmazza a (papíron és az interneten 
végzett) aláírásgyűjtés szabályait, és a
támogatási nyilatkozat kitöltésének 
minden alaki kritériumát.
Az elfogadhatósági kritériumoknak e 
listájából nyilvánvalóvá kell váljon 
Európa polgárai számára, hogy mely 
polgári kívánalmakkal kapcsolatban nem 
lehet kezdeményezést indítani, és mely 
konkrét okokból kifolyólag lehet egy 
kérelmet elutasítani.

Or. de

Módosítás 126
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A javasolt polgári kezdeményezés 
aláíróitól származó támogatási 
nyilatkozatok összegyűjtésének 
megkezdését megelőzően a szervezőnek a 
II. mellékletben meghatározott információk 
rendelkezésre bocsátása révén 
nyilvántartásba kell vetetnie a polgári 
kezdeményezést a Bizottsággal, különös 
tekintettel a javasolt polgári 
kezdeményezés tárgyára és céljaira, 
valamint finanszírozási és támogatási 
forrásaira.

1. A javasolt polgári kezdeményezés 
aláíróitól származó támogatási 
nyilatkozatok összegyűjtésének 
megkezdését megelőzően a szervezőknek a 
II. mellékletben meghatározott információk 
rendelkezésre bocsátása révén 
nyilvántartásba kell vetetniük a polgári 
kezdeményezést a Bizottsággal, különös 
tekintettel a javasolt polgári 
kezdeményezés tárgyára és céljaira. A 
szervezők a második albekezdésben 
meghatározott nyilvántartás számára 
weboldalukon rendszeresen naprakész 
információkat nyújtanak a kezdeményezés 
támogatási és finanszírozási forrásairól.
Ezeknek az információknak ugyancsak 
adatokat kell tartalmazniuk az 1000 euró 
összeget meghaladó adományokról. A 
támogatásról és finanszírozásról közölt 
adatokat független könyvvizsgáló igazolja. 
A kezdeményezőknek az ezzel kapcsolatos 
költségeket a 10. cikk (2a) bekezdése 
szerint térítik vissza. 

Or. de

Módosítás 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A javasolt polgári kezdeményezés 
aláíróitól származó támogatási 
nyilatkozatok összegyűjtésének 
megkezdését megelőzően a szervezőnek a 
II. mellékletben meghatározott információk 
rendelkezésre bocsátása révén 
nyilvántartásba kell vetetnie a polgári 
kezdeményezést a Bizottsággal, különös 
tekintettel a javasolt polgári 
kezdeményezés tárgyára és céljaira, 

1. A javasolt polgári kezdeményezés 
aláíróitól származó támogatási 
nyilatkozatok összegyűjtésének 
megkezdését megelőzően a szervezőknek a 
II. mellékletben meghatározott információk 
rendelkezésre bocsátása révén 
nyilvántartásba kell vetetnie a polgári 
kezdeményezést a Bizottsággal, különös 
tekintettel a javasolt polgári 
kezdeményezés tárgyára és céljaira, 
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valamint finanszírozási és támogatási
forrásaira.

valamint finanszírozási és támogatási 
forrásaira.

A szervezők a harmadik albekezdésben 
meghatározott nyilvántartáshoz, továbbá 
indokolt esetben weboldalukon is 
rendszeresen frissített tájékoztatást adnak 
a kezdeményezés összes támogatási és 
finanszírozási forrásáról. A politikai 
pártok, valamint európai 
képviselőcsoportok általi finanszírozás 
nem engedélyezett.

Or. en

Indokolás

A teljes körű átláthatóság biztosítása érdekében a kezdeményezés összes támogatási és 
finanszírozási forrását nyilvánosságra kell hozni. Politikai pártok és európai 
képviselőcsoportok nem támogathatnak európai polgári kezdeményezést.

Módosítás 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A finanszírozás sem közvetlenül, sem 
közvetve nem származhat 
magánvállalatoktól.

Or. en

Módosítás 129
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az információkat az Unió hivatalos 
nyelveinek egyikén kell eljuttatni a 
Bizottsághoz, a Bizottság által erre a célra 

Az információkat az Unió egy vagy több
hivatalos nyelvén kell eljuttatni a 
Bizottsághoz, a Bizottság által erre a célra 
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rendelkezésre bocsátott online 
nyilvántartás (a továbbiakban: a 
nyilvántartás) útján.

rendelkezésre bocsátott online 
nyilvántartás (a továbbiakban: a 
nyilvántartás) útján. A benyújtás eredeti 
nyelvétől/nyelveitől eltérő nyelvű 
információt nyilvántartásba vétel céljából 
ezt követően lehet benyújtani. A Bizottság 
felelőssége a kezdeményezés lefordítása az 
Unió egyéb hivatalos nyelveire.

Or. de

Módosítás 130
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az információkat az Unió hivatalos 
nyelveinek egyikén kell eljuttatni a 
Bizottsághoz, a Bizottság által erre a célra 
rendelkezésre bocsátott online 
nyilvántartás (a továbbiakban: a 
nyilvántartás) útján.

Az információkat legalább az Unió 
hivatalos nyelveinek egyikén kell eljuttatni 
a Bizottsághoz, a Bizottság által erre a 
célra rendelkezésre bocsátott online 
nyilvántartás (a továbbiakban: a 
nyilvántartás) útján.

Or. de

Módosítás 131
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság nem veszi nyilvántartásba 
azokat a javasolt polgári 
kezdeményezéseket, amelyek 
visszaélésszerűségük vagy 
komolytalanságuk okán indokoltan nem 
tekinthetők megfelelőnek.

3. A Bizottság nem veszi nyilvántartásba 
azokat a javasolt polgári 
kezdeményezéseket, amelyek 
visszaélésszerűségük vagy 
komolytalanságuk okán indokoltan nem 
tekinthetők megfelelőnek.

Or. en
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Módosítás 132
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság nem veszi nyilvántartásba
azokat a javasolt polgári 
kezdeményezéseket, amelyek 
visszaélésszerűségük vagy 
komolytalanságuk okán indokoltan nem 
tekinthetők megfelelőnek.

3. A Bizottság a beérkezéstől számított két 
hónapon belül nyilvántartásba veszi a 
javasolt kezdeményezést, amennyiben az 
alábbi feltételek teljesülnek:

a) a javasolt kezdeményezés címének, 
tárgyának és célkitűzéseinek különböző 
nyelvi változatai között nincsen 
nyilvánvaló, jelentős ellentmondás;
b) a kezdeményezés nem esik 
nyilvánvalóan a Bizottság Szerződésekben 
biztosított, arra vonatkozó hatáskörén 
kívül, hogy a kért jogi aktusra irányuló 
javaslatot nyújtson be;
c) a javasolt kezdeményezés nem 
visszaélésszerű és komolytalan.

Or. de

Módosítás 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság nem veszi nyilvántartásba
azokat a javasolt polgári 
kezdeményezéseket, amelyek
visszaélésszerűségük vagy 
komolytalanságuk okán indokoltan nem 
tekinthetők megfelelőnek.

3. A Bizottság a beérkezéstől számított két 
hónapon belül nyilvántartásba veszi a 
javasolt kezdeményezést, amennyiben az 
alábbi feltételek teljesülnek:

a) megalakult a polgári bizottság, és 
kijelölték a kapcsolattartókat;
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b) a javasolt kezdeményezés címének, 
tárgyának és célkitűzéseinek különböző 
nyelvi változatai között nincsen 
nyilvánvaló, jelentős ellentmondás;
c) a kezdeményezés nyilvánvalóan a 
tagállamok által az Unióra ruházott uniós 
hatáskörbe és a Bizottság arra vonatkozó
hatáskörébe tartozik, hogy megfelelő 
javaslatot kell benyújtani olyan 
kérdésekben, amelyekben a polgárok úgy 
vélik, hogy a Szerződések végrehajtásához 
uniós jogi aktus szükséges;
d) a javasolt kezdeményezés nem 
nyilvánvalóan visszaélésszerű, lényegtelen
vagy kellemetlenkedő;
e) a javasolt kezdeményezés nem
nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 2. 
cikkében rögzített értékeivel.

Or. en

Indokolás

A (3) bekezdés c) pontjában fontos, hogy pontosan ragaszkodjunk az Európai Unióról szóló 
szerződés 11. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekhez, ugyanakkor hasznos 
iránymutatásként meg kell említeni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3., 4., 5. és 
6. cikkében meghatározott uniós hatásköröket.

Módosítás 134
Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság nem veszi nyilvántartásba
azokat a javasolt polgári 
kezdeményezéseket, amelyek
visszaélésszerűségük vagy 
komolytalanságuk okán indokoltan nem
tekinthetők megfelelőnek.

3. A Bizottság a beérkezéstől számított két 
hónapon belül nyilvántartásba veszi a 
javasolt kezdeményezést, amennyiben az 
alábbi feltételek teljesülnek:

a) megalakult a polgári bizottság, és 
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kijelölték a kapcsolattartókat;
b) a javasolt kezdeményezés címének, 
tárgyának és célkitűzéseinek különböző 
nyelvi változatai között nincsen 
nyilvánvaló, jelentős ellentmondás;
c) a kezdeményezés nem esik 
nyilvánvalóan a Bizottság Szerződésekben 
biztosított, arra vonatkozó hatáskörén 
kívül, hogy a kért jogi aktusra irányuló 
javaslatot nyújtson be;
d) a javasolt kezdeményezés nem 
nyilvánvalóan visszaélésszerű, lényegtelen
vagy kellemetlenkedő;
e) a javasolt kezdeményezés összhangban 
van az Európai Unióról szóló szerződés 2. 
cikkével.

Or. en

Módosítás 135
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság megtagadja a 
nyilvántartásba vételt, amennyiben a (3) 
bekezdésben meghatározott feltételek nem 
teljesülnek.
A Bizottság az ügy lényegi része 
tekintetében a későbbiekben meghozandó 
határozata sérelme nélkül megteszi az 
általa szükségesnek tartott intézkedéseket, 
hogy biztosítsa a szervezőket arról, hogy a 
nyilvántartásba vételről hozott határozata 
maradéktalanul tiszteletben tartja a 
Szerződések szövegét és szellemét. A 
kezdeményezés nyilvántartásba vételének 
megtagadása esetén a Bizottság 
tájékoztatja a szervezőket az elutasítás 
okairól, és minden uniós polgár számára 
gyors és könnyű hozzáférést (internet) 
biztosít ahhoz, hogy a nyilvántartásba 
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vételt milyen okokból kifolyólag tagadták 
meg, valamint valamennyi lehetséges 
bírósági és bíróságon kívüli 
jogorvoslatról, amely az elutasítás ellen 
rendelkezésükre áll.

Or. de

Módosítás 136
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a szervezőbizottság megalakult és 
kijelölték a kapcsolattartó személyeket;

Or. de

Módosítás 137
Marietta Giannakou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A lehető legnagyobb átláthatóság 
érdekében nyilvánosságra kell hozni az 
állampolgári kezdeményezések 
finanszírozásának módját és forrásait. A 
finanszírozás forrásai közül ki kell zárni a 
nemzeti és az európai politikai pártokat és 
azok politikai intézményeit.  

Or. el

Módosítás 138
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. a kezdeményezés nem esik 
nyilvánvalóan a Bizottság Szerződésekben 
biztosított, arra vonatkozó hatáskörén 
kívül, hogy a kért jogi aktusra irányuló 
arányos javaslatot nyújtson be;

Or. de

Módosítás 139
Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság elutasítja azon javasolt 
polgári kezdeményezések nyilvántartásba 
vételét, amelyek nyilvánvalóan 
ellentétesek az Unió értékeivel.

törölve

Or. da

Indokolás

A teljes (4) bekezdést törölni kívánjuk, mert az „Unió értékei” szövegrész lehetőséget teremt a 
polgári kezdeményezések cenzúrájára a Bizottság részéről, amennyiben a kezdeményezések 
nem állnak összhangban az említett értékekkel.

Módosítás 140
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság elutasítja azon javasolt 
polgári kezdeményezések nyilvántartásba 
vételét, amelyek nyilvánvalóan ellentétesek 
az Unió értékeivel.

4. A Bizottság elutasítja azon javasolt 
polgári kezdeményezések nyilvántartásba 
vételét, amelyek nyilvánvalóan ellentétesek 
a következő értékekkel: az emberi 
méltóság tisztelete, szabadság, 
szólásszabadság, demokrácia, egyenlőség, 
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a jogállamiság, valamint az emberi jogok 
tiszteletben tartása.

Or. en

Módosítás 141
Marietta Giannakou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság elutasítja azon javasolt 
polgári kezdeményezések nyilvántartásba 
vételét, amelyek nyilvánvalóan ellentétesek 
az Unió értékeivel.

4. A Bizottság elutasítja azon javasolt 
polgári kezdeményezések nyilvántartásba 
vételét, amelyek nyilvánvalóan ellentétesek 
az Unió értékeivel, amint azokat az
Európai Unió Alapjogi Chartájában és az 
emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményben 
megfogalmazták.

Or. el

Módosítás 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a kezdeményezés a Szerződésekben 
kíván változást elérni, a Bizottság arról 
tájékoztatja a szervezőket, hogy nem 
készíthet jogalkotási javaslatot (mivel a 
Szerződésekben nincs rá jogalap). Ezen 
felül a Bizottság értesíti erről az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot, és 
nyilvánosságra hozza az értesítést.
Ilyen esetben a szervezők tovább 
folytathatják az aláírásgyűjtést. A 
kezdeményezésnek ugyanazon
szabályoknak és eljárásoknak kell 
megfelelnie, mint a rendes polgári 
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kezdeményezésnek.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkével összhangban az Európai Parlament 
javaslatokat terjeszthet elő a Szerződések módosítására vonatkozóan. Ezért a Parlamentet 
tájékoztatni kell az ilyen kezdeményezésekről.

Módosítás 143
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ha a polgári kezdeményezést a (3) 
bekezdés szerint elutasítják, a Bizottság 
elutasító határozata – a szervezők 
kérelmére – megfellebbezhető. A 
fellebbezést az Európai Parlamenthez kell 
benyújtani, amely új vélemény kiadására 
utasíthatja a Bizottságot. Ha az Európai 
Parlament három hónapon belül nem 
fogad el állásfoglalást, a fellebbezés 
elutasítottnak minősül, és a Bizottság 
eredeti véleménye érvényesül.

Or. en

Módosítás 144
Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Amennyiben a Bizottság elutasít egy 
javasolt kezdeményezést, lehetőséget kell 
biztosítani a szervezőknek, hogy a 
kezdeményezést benyújtsák az Európai 
Parlament Alkotmányügyi Bizottsága
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részére, amely ezt követően megvitatja a 
kezdeményezés tartalmát és a 
kezdeményezés Bizottság általi 
elutasítását.

Or. da

Indokolás

Amennyiben a Bizottság tisztviselői eldönthetik, hogy valamely polgári kezdeményezés 
elfogadható-e, akkor a szervezők számára is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság 
által elutasított kezdeményezést az Európai Parlament azon megválasztott képviselői elé 
terjeszthessék, akik az Alkotmányügyi Bizottságban kaptak helyet, mivel az Európai 
Parlamentben ez a legilletékesebb bizottság az ilyen jellegű kérdések megítélésére.

Módosítás 145
Marietta Giannakou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság a nyilvántartásban
közzéteszi azokat a javasolt polgári 
kezdeményezéseket, amelyeket 
nyilvántartásba vett.

5. A Bizottság a jogszabályok 
közzétételére szolgáló és mindenki 
számára könnyen hozzáférhető formában
haladéktalanul közzéteszi nemcsak a 
nyilvántartásban, hanem a jogi aktusra 
irányuló kezdeményezés tárgya szerinti 
sorrendben az általa nyilvántartásba vett 
javasolt polgári kezdeményezéseket, 

Or. el

Módosítás 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A támogatási nyilatkozatokat a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 12 hónapot meg nem 
haladó időtartamon keresztül lehet 

4. A támogatási nyilatkozatokat a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 24 hónapot meg nem 
haladó időtartamon keresztül lehet 



AM\839497HU.doc 49/76 PE452.836v01-00

HU

gyűjteni. gyűjteni.

Or. en

Módosítás 147
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A támogatási nyilatkozatokat a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 12 hónapot meg nem 
haladó időtartamon keresztül lehet 
gyűjteni.

4. A támogatási nyilatkozatokat a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 24 hónapot meg nem 
haladó időtartamon keresztül lehet 
gyűjteni.

Or. en

Módosítás 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A támogatási nyilatkozatokat a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 12 hónapot meg nem 
haladó időtartamon keresztül lehet 
gyűjteni.

4. A támogatási nyilatkozatokat a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 18 hónapot meg nem 
haladó időtartamon keresztül lehet 
gyűjteni.

Ezen időszak végén a nyilvántartásnak 
jeleznie kell, hogy lejárt a határidő, 
továbbá – indokolt esetben – azt is, hogy a 
Bizottság megállapította, hogy nem 
nyújtották be a szükséges támogatási 
nyilatkozatokat.

Or. en

Indokolás

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
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States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 month time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Módosítás 149
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A támogatási nyilatkozatokat a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 12 hónapot meg nem 
haladó időtartamon keresztül lehet 
gyűjteni.

4. A támogatási nyilatkozatokat a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 18 hónapot meg nem 
haladó időtartamon keresztül lehet 
gyűjteni.

Ha a határidő anélkül jár le, hogy 
benyújtanák a szükséges támogatási 
nyilatkozatokat, ezt a tényt fel kell tüntetni 
a nyilvántartásban.

Or. en

Indokolás

Alkalmasabbnak tűnik a határidő 18 hónapra történő meghosszabbítása annak érdekében, 
hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az aláírások és támogató nyilatkozatok elektronikus és 
kézi gyűjtésére. Az aláírásgyűjtésre megszabott határidőt be kell tartani. Ha a szükséges 
aláírásokat nem gyűjtik össze határidőre, a kezdeményezés sikertelen, ezért törölni kell a 
nyilvántartásból, amely csak a folyamatban lévő kezdeményezéseket tartalmazza.

Módosítás 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az aláírók által az online gyűjtési 
rendszeren keresztül benyújtott adatokat 
az adatvédelmi és a magánélethez való 
jogra vonatkozó uniós szabályok szerint 
kell ellenőrizni, tárolni és 
megsemmisíteni; az ilyen adatok kezelését 
független testületeknek kell végezniük, 
amelyek kötelesek fenntartani a 
titkosságot.

Or. en

Módosítás 151
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szervező a támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtésének megkezdése előtt 
biztosítja, hogy az e célra használt online 
gyűjtési rendszer megfelel a (4) bekezdés 
rendelkezéseinek. A szervező bármikor 
felkérheti az összegyűjtött adatok 
tárolásának vagy majdani tárolásának 
helyéül szolgáló tagállam erre illetékes 
hatóságát annak igazolására, hogy az 
online gyűjtési rendszer megfelel e 
rendelkezéseknek. Az igazolást minden 
esetben azt megelőzően kell a szervezőnek
kérnie, hogy a 9. cikknek megfelelően 
ellenőrzésre benyújtja a támogatási 
nyilatkozatokat.

2. A szervezők a támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtésének megkezdése előtt 
biztosítják, hogy az e célra használt online 
gyűjtési rendszer megfelel a (4) bekezdés 
rendelkezéseinek. A szervezők bármikor 
felkérhetik az összegyűjtött adatok 
tárolásának vagy majdani tárolásának 
helyéül szolgáló tagállam erre illetékes 
hatóságát annak igazolására, hogy az 
online gyűjtési rendszer megfelel e 
rendelkezéseknek. Az igazolást minden 
esetben azt megelőzően kell a 
szervezőknek kérniük, hogy elkezdik 
gyűjteni a támogatási nyilatkozatokat. A 
szervezők az online gyűjtési rendszerhez 
használt honlapon közzéteszik az erre 
vonatkozóan kiadott igazolás másolatát. 
Az e rendelet hatálybalépésétől számított 
hat hónapon belül a Bizottság nyílt 
forráskódú szoftvercsaomagot bocsát 
rendelkezésre a hozzá tartozó 
szolgáltatásokkal együtt (technikai 
segítségnyújtás, informatikai központ 
üzemeltetése, a szoftver folyamatos 
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karbantartása és továbbfejlesztése), amely 
tartalmazza az e rendelet online gyűjtési 
rendszerekre vonatkozó rendelkezéseinek 
való megfeleléshez szükséges minden 
technikai és biztonsági jellemzőt. A 
szoftvert a hozzá tartozó szolgáltatásokkal 
együtt ingyenesen bocsátják a szervezők 
rendelkezésére.

Or. de

Módosítás 152
Íñigo Méndez de Vigo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b. a személy azonossága ellenőrizhető; b. a személy azonossága hitelt érdemlően
ellenőrizhető, annak biztosítása 
érdekében, hogy mindenki csak egy 
nyilatkozatot írjon alá;

Or. es

Módosítás 153
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c. az online megadott információkat 
biztonságosan tárolják, többek között 
annak érdekében, hogy azokat ne lehessen 
módosítani vagy az adott polgári 
kezdeményezés megjelölt támogatásához 
képest más célra felhasználni, és hogy 
megvédjék azokat a véletlen vagy 
jogellenes megsemmisüléstől vagy véletlen 
elvesztéstől, megváltoztatástól, 
jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól 
vagy hozzáféréstől;

c. az online megadott információkat 
biztonságosan gyűjtik és tárolják, többek 
között annak érdekében, hogy azokat ne 
lehessen módosítani vagy az adott polgári 
kezdeményezés megjelölt támogatásához 
képest más célra felhasználni, és hogy 
megvédjék azokat a véletlen vagy 
jogellenes megsemmisüléstől vagy véletlen 
elvesztéstől, megváltoztatástól, 
jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól 
vagy hozzáféréstől;
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Or. de

Módosítás 154
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A Bizottság által a 21. cikkel 
összhangban benyújtandó jelentésnek 
tartalmaznia kell a Bizottság arra 
vonatkozó következtetéseit, hogy egyetlen 
weboldalt hozzanak létre a 
szervezőbizottságnak az egyes 
tagállamokban fenntartott weboldalai 
helyett.

Or. en

Módosítás 155
Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egyharmadából kell 
származniuk.

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább két tagállamból kell származniuk.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése módosításának következménye.

Módosítás 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egyharmadából kell 
származniuk.

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább három tagállamból kell 
származniuk.

Or. en

Módosítás 157
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egyharmadából kell 
származniuk.

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egyhatodából kell 
származniuk.

Or. de

Módosítás 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egyharmadából kell 
származniuk.

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább kilenc tagállamból kell 
származniuk.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióról szóló Szerződés 20. cikkének (2) bekezdése a megerősített együttműködés
tekintetében kilenc tagállamot ír elő.
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Módosítás 159
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egyharmadából kell 
származniuk.

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egynegyedéből kell 
származniuk.

Or. de

Módosítás 160
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egyharmadából kell 
származniuk.

1. A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egynegyedéből kell 
származniuk.

Or. de

Módosítás 161
Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok egyharmadában az
aláírók számának el kell érnie az I. 
mellékletben meghatározott értékeket.

2. Az aláírók számának mindegyik 
tagállamban el kell érnie az I. 
mellékletben meghatározott értékeket.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése módosításának következménye.
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Módosítás 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok egyharmadában az 
aláírók számának el kell érnie az I. 
mellékletben meghatározott értékeket.

2. Három tagállamban az aláírók 
számának el kell érnie az I. mellékletben 
meghatározott értékeket.

Or. en

Módosítás 163
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok egyharmadában az 
aláírók számának el kell érnie az I. 
mellékletben meghatározott értékeket.

2. A tagállamok egyhatodában az aláírók 
számának el kell érnie az I. mellékletben 
meghatározott értékeket.

Or. de

Módosítás 164
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok egyharmadában az 
aláírók számának el kell érnie az I. 
mellékletben meghatározott értékeket.

2. Kilenc tagállamban az aláírók számának 
meg kell felelnie a degresszív arányosság 
szerinti képletnek, amelyet az európai 
parlamenti képviselői helyek mindenkori 
megoszlása határoz meg.

Or. en
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Módosítás 165
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok egyharmadában az 
aláírók számának el kell érnie az I. 
mellékletben meghatározott értékeket.

2. A tagállamok egynegyedében az aláírók 
számának el kell érnie az I. mellékletben 
meghatározott értékeket.

Or. de

Módosítás 166
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok egyharmadában az 
aláírók számának el kell érnie az I. 
mellékletben meghatározott értékeket.

2. A tagállamok egynegyedében az aláírók 
számának el kell érnie az I. mellékletben 
meghatározott értékeket.

Or. de

Módosítás 167
Íñigo Méndez de Vigo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az aláírót abból a tagállamból 
származónak kell tekinteni, amelyik 
kibocsátotta a támogatási nyilatkozaton 
feltüntetett személyi azonosító okmányt

3. Az aláírót abból a tagállamból 
származónak kell tekinteni, ahol állandó 
lakóhelye van. Az (1) bekezdés értelmében 
azt az uniós polgárt, akinek az állandó 
lakóhelye harmadik országban van, az 
állampolgársága szerinti tagállamból 
származónak kell tekinteni.

Or. es
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Módosítás 168
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az aláírót abból a tagállamból 
származónak kell tekinteni, amelyik 
kibocsátotta a támogatási nyilatkozaton 
feltüntetett személyi azonosító okmányt.

3. Az aláírót abból a tagállamból 
származónak kell tekinteni, ahol állandó 
lakóhelye van, szem előtt tartva, hogy az 
aláírónak az Európai Unió polgárának 
kell lennie.

Or. en

Módosítás 169
Enrique Guerrero Salom

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az aláírót abból a tagállamból 
származónak kell tekinteni, amelyik 
kibocsátotta a támogatási nyilatkozaton 
feltüntetett személyi azonosító okmányt

3. Az aláírót abból a tagállamból 
származónak kell tekinteni, ahol az 
állandó lakóhelye van. Két lakóhely 
esetében, a részvételi jog biztosításához ki 
kell jelölni az egyiket.
Azt az aláírót, akinek az állandó lakóhelye 
harmadik országban van, az 
állampolgársága szerinti tagállamból 
származónak kell tekinteni.

Or. es

Módosítás 170
Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az aláírót abból a tagállamból 
származónak kell tekinteni, amelyik 

3. Az aláírót abból a tagállamból 
származónak kell tekinteni, ahol állandó 
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kibocsátotta a támogatási nyilatkozaton 
feltüntetett személyi azonosító okmányt.

lakóhelye van. Ha az aláíró állandó 
lakóhelye harmadik országban van, abból 
a tagállamból származónak kell tekinteni, 
amelynek állampolgára.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése módosításának következménye.

Módosítás 171
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóságok három hónapot
meg nem haladó időtartamon belül 
megfelelő ellenőrzések alapján ellenőrzik a 
benyújtott támogatási nyilatkozatokat, és a 
VII. mellékletben meghatározott mintának 
megfelelő igazolást állítanak ki a szervező 
számára, amelyben igazolják az adott 
tagállamból származó érvényes támogatási 
nyilatkozatok számát.

2. Az illetékes hatóságok öt hónapot meg 
nem haladó időtartamon belül megfelelő 
ellenőrzések alapján ellenőrzik a benyújtott 
támogatási nyilatkozatokat, és a VII. 
mellékletben meghatározott mintának 
megfelelő igazolást állítanak ki a szervező 
számára, amelyben igazolják az adott 
tagállamból származó érvényes támogatási 
nyilatkozatok számát.

Or. en

Módosítás 172
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
igazolás beszerzését követően, és az ebben 
a rendeletben meghatározott minden 
vonatkozó eljárás és feltétel teljesítése 
esetén a szervező benyújthatja a polgári 
kezdeményezést a Bizottságnak.

A 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
igazolások beszerzését követően, és az 
ebben a rendeletben meghatározott minden 
vonatkozó eljárás és feltétel teljesítése 
esetén a szervezők benyújthatják a polgári 
kezdeményezést a Bizottságnak,
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mellékelve a kezdeményezéshez kapott 
támogatásokról és finanszírozásokról 
szóló tájékoztatót. A Bizottság a 16. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus révén és a 17. és 18. cikkben említett 
feltételekkel összhangban meghatározza 
azt az összeget, amely felett a természetes 
személyektől kapott támogatásról és 
finanszírozásról tájékoztatást kell 
nyújtani. A Bizottság köteles megfelelő 
indoklást adni, amennyiben különböző 
kezdeményezések esetén különböző 
összeghatárokat határoz meg.

Or. de

Módosítás 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
igazolás beszerzését követően, és az ebben 
a rendeletben meghatározott minden 
vonatkozó eljárás és feltétel teljesítése 
esetén a szervező benyújthatja a polgári 
kezdeményezést a Bizottságnak.

A 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
igazolás beszerzését követően, és az ebben 
a rendeletben meghatározott minden 
vonatkozó eljárás és feltétel teljesítése 
esetén a szervezők benyújthatják a polgári 
kezdeményezést a Bizottságnak, amelyhez 
csatolják a kezdeményezéshez kapott 
támogatásra és finanszírozásra vonatkozó 
információkat. Ezeket az információkat 
közzé kell tenni a Bizottság honlapján.

Or. en

Módosítás 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott A 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
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igazolás beszerzését követően, és az ebben 
a rendeletben meghatározott minden 
vonatkozó eljárás és feltétel teljesítése 
esetén a szervező benyújthatja a polgári 
kezdeményezést a Bizottságnak.

igazolás beszerzését követően, és az ebben 
a rendeletben meghatározott minden 
vonatkozó eljárás és feltétel teljesítése 
esetén a szervezők benyújthatják a polgári 
kezdeményezést a Bizottságnak. A 
szervezők ennek benyújtásakor pontos és 
részletes információkat közölnek a 
Bizottsággal a polgári kezdeményezéshez 
kapott támogatási és finanszírozási 
forrásokról. A politikai pártok, valamint 
európai képviselőcsoportok általi 
finanszírozás nem engedélyezett.

Or. en

Indokolás

A teljes körű átláthatóság biztosítása érdekében a kezdeményezés összes támogatási és 
finanszírozási forrását nyilvánosságra kell hozni. Politikai pártok és európai 
képviselőcsoportok nem támogathatnak európai polgári kezdeményezést.

Módosítás 175
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kérelmezőnek 50 000 euró összegig 
visszatérítik az elfogadhatósági feltételek 
alapján keletkező költségeket, beleértve a 
független könyvvizsgálói igazolást és a 
polgári kezdeményezés elutasításáról szóló 
határozat sikeres megtámadásával 
összefüggő perköltségeket is.

Or. de

Módosítás 176
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokban a máe meglévő 
tájékoztatási központok kompetenciáját és 
pénzeszközeit oly módon kell 
megerősíteni, hogy a polgárok és a nem 
kormányzati szervezetek ingyenes 
szakértői tanácsot kaphassanak az 
európai polgári kezdeményezésről.

Or. de

Módosítás 177
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa. megfelelő szinten fogadja a 
szervezőket, és lehetővé teszi számukra a 
kezdeményezéssel felvetett kérdések 
részletes ismertetését;

Or. en

Módosítás 178
David Martin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa. megfelelő szinten fogadja a 
szervezőket, és lehetővé teszi számukra a 
kezdeményezéssel felvetett kérdések 
részletes ismertetését;

Or. en
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Módosítás 179
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa. megfelelő szinten fogadja a 
szervezőket, és lehetővé teszi számukra a 
kezdeményezéssel felvetett kérdések 
részletes ismertetését;

Or. en

Módosítás 180
Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa. megfelelő szinten fogadja a 
szervezőket, és lehetővé teszi számukra a 
kezdeményezéssel felvetett kérdések 
részletes ismertetését, továbbá nyilvános 
meghallgatást szervez a kezdeményezés 
tárgyáról, szükség esetén más uniós 
intézményekkel vagy testületekkel együtt;

Or. en

Módosítás 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab. mérlegeli nyilvános meghallgatás 
szervezését a kezdeményezés tárgyáról, 
amelyre az Európai Parlamentet is 
meghívja illetékes bizottságán keresztül;
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Or. en

Indokolás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy saját megítélése szerint nyilvános meghallgatás 
tartson, amelynek célja a polgárokkal való kommunikáció javítása és az eszköz hitelességének 
fokozása. A Parlament Petíciós Bizottságának általában részt kell vennie az ilyen 
meghallgatásokon.

Módosítás 182
Morten Messerschmidt

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b. megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és 4 hónapon belül közleményben foglalja 
össze a kezdeményezésről alkotott 
következtetéseit, az esetlegesen megtenni 
kívánt lépéseit, és ezek okait.

b. megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és egy éven belül jogi aktusra irányuló 
javaslatot terjeszt elő, vagy felveszi a 
javaslatot a következő évi 
munkaprogramjába.

Or. en

Módosítás 183
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b. megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és 4 hónapon belül közleményben foglalja 
össze a kezdeményezésről alkotott 
következtetéseit, az esetlegesen megtenni 
kívánt lépéseit, és ezek okait.

b. megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
három hónapon belül nyilvános 
közleményben foglalja össze a 
kezdeményezésről alkotott végső jogi és 
politikai következtetéseit, az esetlegesen 
megtenni kívánt lépéseit vagy az 
intézkedés meg nem tételére vonatkozó 
döntsét, és ezek okait, oly módon, hogy a 
polgárok erről gyorsan és egyszerűen 
tájékozódhassanak.
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Or. de

Módosítás 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b. megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és 4 hónapon belül közleményben foglalja 
össze a kezdeményezésről alkotott 
következtetéseit, az esetlegesen megtenni 
kívánt lépéseit, és ezek okait.

b. három hónapon belül közleményben 
foglalja össze a kezdeményezésről alkotott 
jogi és politikai következtetéseit, az 
esetlegesen megtenni kívánt lépéseit, és 
ezek okait, illetve ha nem kíván lépéseket 
tenni, ennek okait.

Or. en

Módosítás 185
David Martin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b. megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és 4 hónapon belül közleményben foglalja 
össze a kezdeményezésről alkotott 
következtetéseit, az esetlegesen megtenni 
kívánt lépéseit, és ezek okait.

b. megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és három hónapon belül közleményben 
foglalja össze a kezdeményezésről alkotott 
végső jogi és politikai következtetéseit, az 
esetlegesen megtenni kívánt lépéseit, és 
ezek okait, illetve ha nem kíván lépéseket 
tenni, ennek okait.

Or. en

Módosítás 186
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b. megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és 4 hónapon belül közleményben foglalja 
össze a kezdeményezésről alkotott
következtetéseit, az esetlegesen megtenni 
kívánt lépéseit, és ezek okait.

b. három hónapon belül közleményben 
foglalja össze a kezdeményezésről alkotott 
jogi és politikai következtetéseit, az 
esetlegesen megtenni kívánt lépéseit, és 
ezek okait, illetve ha nem kíván lépéseket 
tenni, ennek okait.

Or. en

Módosítás 187
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b. megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és 4 hónapon belül közleményben foglalja 
össze a kezdeményezésről alkotott 
következtetéseit, az esetlegesen megtenni 
kívánt lépéseit, és ezek okait.

b. megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és három hónapon belül közleményben 
foglalja össze a kezdeményezésről alkotott 
következtetéseit, az esetlegesen megtenni 
kívánt lépéseit, és ezek okait.

Or. de

Módosítás 188
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba. több mint egymillió uniós polgár által 
aláírt eredményes polgári kezdeményezés 
esetén hat hónapon belül a polgári 
kezdeményezés tényállására vonatkozó 
jogi aktusra irányuló javaslatot terjeszt az 
Unió elé.

Or. de
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Módosítás 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba. egy éven belül jogalkotási javaslatot 
terjeszt elő, vagy felveszi a javaslatot 
következő évi munkaprogramjába. Ha a 
Bizottság nem így jár el, részletesen 
indokolnia kell eljárását a szervezőknek és 
az Európai Parlamentnek.

Or. en

Indokolás

Indokolt ugyanazon eljárást alkalmazni a polgári kezdeményezés Bizottság általi nyomon 
követésére, mint amelyet a keretmegállapodás az EUMSz 225. cikke szerinti parlamenti 
kezdeményezésekre alkalmaz.

Módosítás 190
Roberto Gualtieri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament nyilvános 
meghallgatást szervez, lehetőség szerint a 
kezdeményezés Bizottsághoz való 
benyújtását követő első hónapban, 
amelyen a szervezők lehetőséget kapnak a 
kezdeményezéssel felvetett kérdések 
részletes kifejtésére. A Bizottság e célból 
együttműködik az Európai Parlamenttel, 
és megfelelő képviseletet biztosít a 
meghallgatáson.

Or. en
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Módosítás 191
David Martin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az Európai Parlament nyilvános 
meghallgatást szervez, lehetőség szerint a 
kezdeményezés Bizottsághoz való 
benyújtását követő első hónapban, 
amelyen a szervezők lehetőséget kapnak a 
kezdeményezéssel felvetett kérdések 
részletes kifejtésére. A Bizottság e célból 
együttműködik az Európai Parlamenttel, 
és megfelelő képviseletet biztosít a 
meghallgatáson.

Or. en

Módosítás 192
Paulo Rangel

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A Bizottság által beterjesztett javaslat 

határideje
Ha a Bizottság, a 11. cikkben 
meghatározott vizsgálati eljárás alapján 
úgy dönt, hogy jogalkotási javaslatot 
terjeszt elő, ezt – a megfelelően indokolt 
eseteket kivételével – 12 hónapon belül 
kell megtennie.

Or. pt

Indokolás

A Bizottság javaslatának 12 hónapon belül történő előterjesztésére vonatkozó rendelkezés
fokozza az európai uniós intézmények hitelét és világosan jelzi, hogy ezt a mechanizmust úgy 
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tekintik, mint az európai polgárok az európai projektben való részvételének hatékony eszközét. 
Mindenesetre, a Bizottságnak lehetőséget kell kapnia, hogy az említett határidő betartásának 
elmulasztását kellően indokolja.

Módosítás 193
Andreas Mölzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervező legkésőbb egy hónappal a 
kezdeményezés Bizottsághoz történő, a 
10. cikknek megfelelő benyújtása után 
vagy – amennyiben utóbbi időpont a 
korábbi – legkésőbb 18 hónappal a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételének időpontját követően 
megsemmisíti az adott polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatban 
összegyűjtött támogatási nyilatkozatokat és 
azok másolatait.

A szervező legkésőbb két hónappal a 
kezdeményezés Bizottsághoz történő, a 
10. cikknek megfelelő benyújtása után 
vagy – amennyiben utóbbi időpont a 
korábbi – legkésőbb 18 hónappal a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételének időpontját követően 
megsemmisíti az adott polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatban 
összegyűjtött támogatási nyilatkozatokat és 
azok másolatait.

Or. de

Módosítás 194
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 16., 17. és 18. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén módosíthatja e rendelet 
mellékleteit.

A Bizottság a 16., 17. és 18. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén módosíthatja e rendelet 
mellékleteit, kivéve, ha a módosítás az 
aláírókra vonatkozó további személyes 
adatokkal való kiegészítésével járna.

Or. en
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Módosítás 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 16., 17. és 18. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén módosíthatja e rendelet 
mellékleteit.

A Bizottság a 16., 17. és 18. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén módosíthatja e rendelet 
mellékleteit az I., II. és III. melléklet 
kivételével.

Or. en

Módosítás 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 16., 17. és 18. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén módosíthatja e rendelet 
mellékleteit.

A Bizottság a 16., 17. és 18. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén módosíthatja:

– az online gyűjtési rendszerekre 
vonatkozó, a 6. cikk (5) bekezdése szerinti  
technikai előírásokat;
– e rendelet mellékleteit.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az e módosításban felsorolt valamennyi területen hatáskörrel kell rendelkeznie 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.  Ezért a címet is értelemszerűen meg kell 
változtatni. A támogatás és finanszírozás minimális összegét meghatározó rendelkezéseket, 
amely összegen felül kötelező az információk megadása, nem felhatalmazáson alapuló 
aktusokkal kell szabályozni, mivel a pénzügyi támogatásra nem szabad minimumküszöböt 
előírni.
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Módosítás 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépésétől számított öt 
éven belül a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról.

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három éven belül, majd ezt követően 
háromévenként a Bizottság jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, 
különös tekintettel az online gyűjtési 
rendszerekre és az átláthatósági 
követelmények alkalmazására a 
kezdeményezések támogatásával és 
finanszírozásával kapcsolatban, szükség 
esetén az e rendelet módosítására irányuló 
jogalkotási javaslattal együtt.

Or. en

Módosítás 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet a hatálybalépésétől 
számított 12 hónap után kell alkalmazni.

Or. it

Módosítás 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamonkénti aláírók minimális száma A tagállamonkénti aláírók minimális száma 
(európai parlamenti képviselők száma x 
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100)
Ausztria 14250 Ausztria 1900
Belgium 16500 Belgium 2200
Bulgária 13500 Bulgária 1800
Ciprus 4500 Ciprus 600
Cseh Köztársaság 16500 Cseh Köztársaság 2200
Dánia 9750 Dánia 1300
Észtország 4500 Észtország 600
Finnország 9750 Finnország 1300
Franciaország 55500 Franciaország 7400
Németország 72000 Németország 9600
Görögország 16500 Görögország 2200
Magyarország 16500 Magyarország 2200
Írország 9000 Írország 1200
Olaszország 54750 Olaszország 7300
Lettország 6750 Lettország 900
Litvánia 9000 Litvánia 1200
Luxemburg 4500 Luxemburg 600
Málta 4500 Málta 600
Hollandia 19500 Hollandia 2600
Lengyelország 38250 Lengyelország 5100
Portugália 16500 Portugália 2200
Románia 24750 Románia 3300
Szlovákia 9750 Szlovákia 1300
Szlovénia 6000 Szlovénia 800
Spanyolország 40500 Spanyolország 5400
Svédország 15000 Svédország 2000
Egyesült Királyság 54750 Egyesült Királyság 7300

Or. en
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Módosítás 200
Martin Ehrenhauser

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamonkénti aláírók minimális száma A tagállamonkénti aláírók minimális száma
Ausztria 14250 Ausztria 7470
Belgium 16500 Belgium 9630
Bulgária 13500 Bulgária 6840
Ciprus 4500 Ciprus 702
Cseh Köztársaság 16500 Cseh Köztársaság 9450

Dánia 9750 Dánia 4860
Észtország 4500 Észtország 1170
Finnország 9750 Finnország 4770
Franciaország 55500 Franciaország 55500
Németország 72000 Németország 72000
Görögország 16500 Görögország 9990
Magyarország 16500 Magyarország 9000
Írország 9000 Írország 3870
Olaszország 54750 Olaszország 54750
Lettország 6750 Lettország 1980
Litvánia 9000 Litvánia 2970
Luxemburg 4500 Luxemburg 1000
Málta 4500 Málta 1000
Hollandia 19500 Hollandia 9540
Lengyelország 38250 Lengyelország 34290
Portugália 16500 Portugália 9540
Románia: 24750 Románia: 19350
Szlovákia 9750 Szlovákia 4950
Szlovénia 6000 Szlovénia 1800
Spanyolország 40500 Spanyolország 40500
Svédország 15000 Svédország 8280
Egyesült Királyság 54750 Egyesült Királyság 54750
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Or. de

Módosítás 201
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a nyilvántartásba vételt követően a 
finanszírozási vagy támogatási forrásra 
vonatkozó vagy más adatokat módosítják, 
a szervező késedelem nélkül tájékoztatja 
erről a Bizottságot. 

Or. en

Módosítás 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rovat – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A javasolt polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatban kapott összes támogatási és 
finanszírozási forrás:

Or. en

Módosítás 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rovat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az aláíró neve: 1. Az aláíró neve:

Családi 
név*:………………………Utónév*:

Családi 
név*:………………………Utónév*:

2. Címe: 2. Címe:
Utca: Utca:
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Irányítószám:               Település*: Irányítószám:               Település*:
Ország*:

3. E-mail címe: 3. E-mail címe:[1]
4. Születési helye és ideje*:

Születési ideje:      Születési helye és 
országa:
5. Állampolgársága*:
6. Személyi azonosító száma*:

Személyi azonosító szám/okmány típusa*:
Nemzeti személyazonossági igazolvány:     
Útlevél:     Társadalombiztosítási kártya:
A személyi azonosító számot/okmányt 
kibocsátó tagállam*:
7. Kijelentem, hogy fent megadott adataim 
a valóságnak megfelelnek, és ezt a 
javasolt polgári kezdeményezést korábban 
még nem támogattam*:
Dátum és aláírás* ♦: ...... Az aláírás dátuma

Az aláíró aláírása* ♦:[2] ………..

[1] Online aláíró esetében email címet kell 
megadni
[2] Online aláíró esetében aláírás nem 
szükséges

Or. en

Módosítás 204
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 a. A javasolt polgári kezdeményezés 
valamennyi finanszírozási és támogatási 
forrásai, beleértve a pénzügyi támogatás 
összegét is, a nyilvántartásba vétel 
időpontjában.
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Or. de


