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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az európai polgári kezdeményezés végrehajtásáról szóló európai parlamenti rendelet 
módosításáról
(2011/2302(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzatának módosítására irányuló B7-0539/2011 és B7-
0732/2011 számú javaslatokra, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 211. és 212. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3. felszólítja a Parlament polgári kezdeményezésekért felelős alelnökét, a Bizottsági Elnökök 
Értekezletét és az említett jelentés előadóját, valamint az Elnökök Értekezlete által kijelölt 
egyéb képviselőcsoportok képviselőit, hogy állapodjanak meg a Bizottsággal a polgári 
kezdeményezésről szóló 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek1 a közmeghallgatások megszervezése és lebonyolítása, valamint az ezek 
kapcsán felmerült költségek visszatérítésének átvállalása tekintetében a két intézmény 
közötti együttműködéssel kapcsolatos végrehajtási szabályairól; kéri, hogy ezeket a 
szabályokat egy intézményközi megállapodás keretében határozzák meg, amely a 
következő felülvizsgálatakor az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról 
szóló keretmegállapodásba illeszthető; kész felvállalni a közmeghallgatásokkal 
kapcsolatban rendelkezésre bocsátott helyiségek és a tolmácsolás költségeit, feltéve, ha a 
Bizottság vállalja a résztvevők utazási és ott-tartózkodási költségeit;

4. felkéri az Elnökségét és főtitkárát, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket a polgári 
kezdeményezésekért felelős alelnök megfelelő támogatása érdekében oly módon, hogy el 
tudja látni a rendelet jelen módosításával rá ruházott feladatokat, elsősorban az egyablakos 
hivatali ügyintézési pont működésére vonatkozó feladatokat;

5. véleménye szerint ösztönözni kell a képviselőknek a polgári kezdeményezésekkel 
kapcsolatos meghallgatásokon való részvételét, 

6. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

                                               
1 HL L 65., 2011.3.11, 1. o.



PE478.388v02-00 4/18 PR\892676HU.doc

HU

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
197 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

197a. cikk
A polgári kezdeményezéssel kapcsolatos 

közmeghallgatás
1. A Parlament polgári 
kezdeményezésekért felelős alelnöke az 
elnök nevében eljárva a polgári 
kezdeményezésekkel összefüggő 
kérdésekben biztosítja a polgárokkal, a 
képviseleti szervezetekkel és a civil 
társadalommal való kapcsolatot.
2. A Bizottsági Elnökök Értekezlete 
biztosítja a polgári kezdeményezésről 
szóló 211/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 11. cikkében 
meghatározott közmeghallgatások 
koordinációját. Annak érdekében, hogy a 
közmeghallgatások megszervezése és 
lebonyolítása megfelelő és egységes 
feltételek mellett történjen, gondoskodik a 
Bizottsággal, és adott esetben az Unió más 
intézményeivel és szerveivel való 
kapcsolatról.
Amikor a Bizottsági Elnökök Értekezlete a 
közmeghallgatásokkal kapcsolatos kérdést 
vizsgál, felkéri a Parlament polgári 
kezdeményezésekért felelős alelnökét, 
hogy tanácsadói minőségben vegyen részt 
az általa végzett munkában.
3. Amikor a Bizottság a 211/2011/EU 
rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjával összhangban polgári 
kezdeményezést tett közzé az e célra 
szolgáló nyilvántartásban, a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének elnöke:
a) megvizsgálja, hogy a szervezőket a 
rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjával összhangban a megfelelő 
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szinten fogadják a Bizottságban,
b) a Bizottsági Elnökök Értekezletével 
folytatott konzultációt követően 
meghatározza a közmeghallgatás 
megszervezéséért felelős bizottságot,
c) a petíciók tárgyában hatáskörrel 
rendelkező bizottság elnökének kérésére 
engedélyezheti, hogy e bizottság 
elnökségének tagjai és koordinátorai részt 
vegyenek a közmeghallgatás 
megszervezésében,
d) gondoskodik arról, hogy a Bizottság 
megfelelően részt vegyen a 
közmeghallgatás megszervezésében, és 
hogy ez alkalomból megfelelő szinten 
képviselve legyen, és
e) a felelős bizottság elnökével 
egyetértésben meghatározza azt az 
időpontot, amely megfelel arra, hogy a 
közmeghallgatást a kezdeményezés 
Bizottsághoz történő benyújtásától 
számított három hónapon belül a 
211/2011/EU rendelet 9. cikkével 
összhangban megtartsák.
4. A 23. cikk (9) bekezdése e 
közmeghallgatásokra nem alkalmazandó.
5. Amennyiben az 50. vagy 51. cikkben 
foglalt feltételek teljesülnek, e 
rendelkezések alkalmazandók a megfelelő 
változtatásokkal. Ebben az esetben a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete felkérheti 
a Parlament polgári kezdeményezésekért 
felelős alelnökét a közmeghallgatáson 
való elnöklésre.
6. A felelős bizottság a Parlamentben 
szervezi meg a közmeghallgatást, adott 
esetben az Unió azon intézményeivel és 
szerveivel kapcsolatot tartva, amelyek 
azon részt kívánnak venni.
Felkéri a polgári kezdeményezés 
szervezőit vagy a szervezők képviseletében 
fellépő küldöttséget, hogy ezen a 
meghallgatáson ismertessék a 
kezdeményezést.
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Minden érintett képviselő részt vehet a 
közmeghallgatáson.
A közmeghallgatás megkezdésekor a 
Parlament polgári kezdeményezésekért 
felelős alelnöke beszédet mondhat. 
7. A Parlament polgári 
kezdeményezésekért felelős alelnökének 
előzetes hozzájárulásával a 
közmeghallgatásra meghívott képviselők 
részvételével kapcsolatos utazási és ott-
tartózkodási költségek az Elnökség által 
megállapított szabályzatban 
meghatározott határokon belül és a 
Bizottsággal együtt megállapított 
szabályok szerint átvállalhatók.

Or. fr

Indokolás

A meghallgatásokra vonatkozó rendelkezéseket a VII. cím 2. fejezetébe kell beépíteni, mivel a 
meghallgatás lebonyolítása a felelős bizottság munkáinak keretében történik.

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
203 a cikk

Hatályos szöveg Módosítás

203a. cikk 203a. cikk 
Polgári kezdeményezés Polgári kezdeményezés

Amikor a Parlament tájékoztatást kap arról, 
hogy a Bizottságot az Európai Unióról 
szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdése 
alapján felkérték egy jogi aktusra irányuló 
javaslat előterjesztésére, a Petíciós 
Bizottság megvizsgálja, hogy mindez 
jellegénél fogva befolyással van-e 
tevékenységeire, és adott esetben értesíti 
erről azokat a személyeket, akik 
kapcsolódó ügyekben petíciót nyújtottak 
be.

Amikor a Parlament tájékoztatást kap arról, 
hogy a Bizottságot az Európai Unióról 
szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdése 
alapján és a 211/2011/EU rendelettel 
összhangban felkérték egy jogi aktusra 
irányuló javaslat előterjesztésére, a petíciók 
tárgyában hatáskörrel rendelkező 
bizottság megvizsgálja, hogy mindez 
jellegénél fogva befolyással van-e 
tevékenységeire, és adott esetben értesíti 
erről azokat a személyeket, akik 
kapcsolódó ügyekben petíciót nyújtottak 
be.
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Azon polgári kezdeményezésre irányuló 
javaslatokat, amelyeket a 211/2011/EU 
rendelet 4. cikkének megfelelően 
nyilvántartásba vettek, ám az előírt 
megfelelő eljárások és feltételek 
tiszteletben tartásának hiányában nem 
ismertethetők a Bizottság előtt e rendelet 
9. cikkével összhangban, a petíciók 
tárgyában hatáskörrel rendelkező 
bizottság megvizsgálhatja, amennyiben az 
ügy további vizsgálatát szükségesnek ítéli. 
A 201., a 202. és a 203. cikk megfelelően 
alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a Petíciós Bizottság e területen szerzett sajátos tapasztalatára, lehetőséget kell 
adni arra, hogy – amennyiben arra érdemesnek ítéli – politikailag vizsgálja azokat a 
kezdeményezéseket, amelyekről nem sikerült közmeghallgatást tartani.
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INDOKOLÁS

A polgári kezdeményezésről szóló rendeletre irányuló javaslatról készített jelentést az Európai 
Parlament 2010. december 15-én első olvasatban, nagy többséggel (628 igen, 15 nem 
szavazattal, 24 tartózkodás mellett) fogadta el. Ez az eredmény nagyszerűen bizonyítja, hogy 
uniós szinten milyen erős konszenzus övezte a részvételi demokrácia ezen új eszközét.

A polgári kezdeményezés az európai polgárok rendelkezésére álló hathatós eszköz lesz az 
Unió napirendjére tűzendő témák meghatározásához. Az Európai Alkotmányt létrehozó 
szerződésben került bevezetésre, később pedig a Lisszaboni Szerződésben, azzal a céllal, 
hogy a polgárokat felruházza ugyanazzal a politikai kezdeményezési hatáskörrel, amelyet a 
Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament is élvez.

Célja különösen az, hogy olyan eszközt biztosítson a polgárok számára, amely révén 
meghallgatják őket és néhány fontos ügyet az európai intézményekhez utalhatnak. Ezek 
többek között olyan nehézségek lehetnek, amelyekkel a polgárok a mindennapi életük során 
szembesülnek, de úgy érzik, hogy azok nem kapnak kellő figyelmet vagy támogatást. Az 
európai polgári kezdeményezés ezért kiegészíti majd a közvetlen kapcsolatot a polgárok és az 
intézmények között, és biztosítja, hogy az uniós intézmények foglalkozzanak a polgárok 
számára fontos konkrét problémákkal. Az európai polgári kezdeményezés másik célja a 
határokon átnyúló fokozottabb párbeszéd előmozdítása az EU-n belül. 

Az Európai Parlament úgy fog tudni hozzájárulni e célok megvalósításához, hogy a 
hatáskörébe tartozó valamennyi eszközzel – nevezetesen közmeghallgatások szervezése révén 
– támogatja az általa kiválasztott polgári kezdeményezéseket.

E közmeghallgatásokkal kapcsolatban a polgári kezdeményezésről szóló 2011. február 16-i 
211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke kimondja: „Ha a 10. cikk (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, a 10. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában megállapított határidőn belül lehetőséget kell biztosítani a szervezők számára a 
polgári kezdeményezés közmeghallgatáson történő ismertetésére. A Bizottság és az Európai 
Parlament biztosítja, hogy a meghallgatást az Európai Parlamentben megtartsák, adott esetben 
az Unió többi, részt venni kívánó intézményével, szervével és hivatalával együtt, valamint, 
hogy a Bizottság megfelelő szinten legyen képviselve. » 

A 211/2001/EU rendeletet 2012. április 1-jétől kell alkalmazni. Ezért módosítani kell az 
Európai Parlament eljárási szabályzatát annak érdekében, hogy a szükséges rendelkezések e 
közmeghallgatások megszervezéséhez és lebonyolításához rendelkezésre álljanak.

A módosítási eljárás elindításához az Önök előadója és az egykori társelőadó, Alain 
Lamassoure, az eljárási szabályzat 212. cikkével összhangban módosító indítványokat 
nyújtott be. Ez a jelentéstervezet ennek az eljárásnak a keretébe illeszkedik.

A tervezetben foglalt javaslatokkal kapcsolatban először is szükségesnek és hasznosnak 
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tartjuk az „egyablakos ügyintézés” bevezetését annak érdekében, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 11. cikkének szellemében megkönnyítsük a polgári kezdeményezésekkel 
kapcsolatos konkrét vonatkozásokat, valamint a polgárokkal, a képviseleti szervezetekkel és a 
civil társadalommal való kapcsolatokat és párbeszédet. A szükséges igazgatási támogatás 
elnyerése esetén a Parlament polgári kezdeményezésekért felelős alelnöke tölthetné be ezt a 
funkciót. Javasoljuk továbbá, hogy a meghallgatások megszervezése és lebonyolítása kapcsán 
a két intézmény közötti együttműködés, valamint a meghallgatásokkal kapcsolatban felmerülő 
költségek visszatérítésének átvállalása tekintetében az Európai Bizottsággal a polgári 
kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet végrehajtásának részletes szabályairól 
folytatott tárgyalások során az alelnök töltse be a küldöttség elnöki tisztét. Ezeket a részletes 
szabályokat egy intézményközi megállapodás keretében lehetne megállapítani, amelyet a 
következő felülvizsgálat során be lehetne illeszteni az EP és a Bizottság közötti 
keretmegállapodásba.

Abban az esetben, amikor a Bizottsági Elnökök Értekezlete a közmeghallgatásokkal 
kapcsolatos kérdést vizsgál, logikusnak és hasznosnak tartjuk, hogy tanácsadói minőségben 
meghívja a Parlament polgári kezdeményezésekért felelős alelnökét. Amennyiben az 50. vagy 
51. cikkben foglalt feltételek teljesülnek, a Bizottsági Elnökök Értekezlete a közmeghallgatás 
elnöklésére is felkérheti a Parlament polgári kezdeményezésekért felelős alelnökét. Javasoljuk 
továbbá, hogy a közmeghallgatás megkezdésekor az alelnök beszédet mondhasson a 
kezdeményezés szervezőit képviselő személyeknek. Pénzügyi szempontból javasoljuk, hogy a 
polgári kezdeményezésekért felelős alelnök előzetes hozzájárulását követeljék meg minden 
olyan meghívás előtt, amely annak a bizottságnak az elnökétől származik, amely a 
meghallgatás résztvevői tekintetében a részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási és ott-
tartózkodási költségek visszatérítésének kedvezményezettjeiért felelős. Az alelnöknek többek 
között gondoskodnia kell az Elnökség által megállapított szabályzatban meghatározott határok 
és az Európai Bizottsággal megállapított részletes szabályok tiszteletben tartásáról.  

Ami a Bizottsági Elnökök Értekezletének szerepét illeti, javaslataink horizontális, illetve 
konkrét feladatokra egyaránt vonatkoznak. Az Értekezlet horizontális feladata az, hogy 
biztosítsa a polgári kezdeményezésekre vonatkozó közmeghallgatások koordinációját. A 
meghallgatások megszervezéséhez és lebonyolításához megfelelő feltételek biztosítása 
érdekében az Értekezletnek párbeszédet kell folytatnia az Európai Bizottsággal, és adott 
esetben az Unió más intézményeivel és szerveivel. 

Az Értekezlet konkrét feladatai akkor mutatkoznak meg, amikor a Bizottság a 211/2011/EU 
rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban polgári kezdeményezést tesz 
közzé a nyilvántartásban. A költségkímélőbb eljárás biztosítása érdekében szükség van arra, 
hogy az Értekezlet elnöke – adott esetben az Értekezlettel folytatott konzultációt követően –
ellássa a rendeletben meghatározott feladatokat. Következésképpen az elnöknek meg kell 
vizsgálnia, hogy a kezdeményezés szervezőit a 211/2011/EU rendelet 10. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjával összhangban a megfelelő szinten fogadták-e a Bizottságban. Az 
elnöknek az Értekezlettel folytatott konzultációt követően azt is meg kell határoznia, hogy 
mely bizottság felelős a közmeghallgatás megszervezéséért. Az európai biztosok megfelelő 
tárgyalópartnereként az elnöknek gondoskodnia kell arról, hogy a Bizottság megfelelően részt 
vegyen a közmeghallgatás megszervezésében, és hogy ez alkalomból megfelelő szinten 
képviselve legyen. Egy meghallgatás szervezésének elején a munkák egyik gyakorlati 
aspektusát jelenti annak az időpontnak a felelős bizottság elnökével egyetértésben történő 



PE478.388v02-00 10/18 PR\892676HU.doc

HU

meghatározása, amely megfelel arra, hogy a meghallgatást a kezdeményezés Bizottsághoz 
történő benyújtásától számított három hónapon belül a 211/2011/EU rendelet 9. cikkével 
összhangban megtartsák.

Ezen előkészítő munkák után a felelős bizottság feladata, hogy a közmeghallgatást a 
Parlamentben megszervezze, adott esetben az Unió azon intézményeivel és szerveivel 
kapcsolatot tartva, amelyek azon részt kívánnak venni. A bizottság felkéri a polgári 
kezdeményezés szervezőit vagy a szervezők képviseletében fellépő küldöttséget, hogy a 
közmeghallgatás keretében ismertessék a kezdeményezést. E javaslat oka nagyon egyszerű: 
ezt a herkulesi munkát azok a szervezők fogják elvégezni, akiknek sikerül legalább egymillió 
aláírást összegyűjteniük annak érdekében, hogy az ágazati politika egyes területein, például a 
nők jogai, az esélyegyenlőség, a halászat, a közlekedés, a környezetvédelem, a mezőgazdaság, 
stb. területén módosítani lehessen vagy meg lehessen reformálni az uniós jogot. Legalább 
annyit megérdemelnek, hogy lehetőséget kapnak arra, hogy érveiket azon képviselők elé 
tárhassák, akik már tapasztalattal rendelkeznek e területen, és valóban képesek befolyásolni a 
szóban forgó ágazati politika jövőjét, azaz az illetékes bizottság tagjai elé.

Ugyanakkor tekintettel a petíciók tárgyában hatáskörrel rendelkező bizottság e területen 
szerzett sajátos tapasztalatára, a rendelet módosításakor e bizottság szerepét meg kell 
határozni. Először is elnöke kérésére a bizottság elnöksége és koordinátorai részt vehetnének 
a meghallgatás megszervezésében. Ezen felül lehetőséget kell adni arra, hogy – amennyiben 
arra érdemesnek ítélik – politikailag vizsgálják azokat a kezdeményezéseket, amelyek nem 
vezettek eredményre. Azon polgári kezdeményezéseket, melyek a 211/2011/EU rendeletnek 
megfelelően nyilvántartásba kerülnek, ám az előírt megfelelő eljárások és feltételek 
tiszteletben tartásának hiányában nem ismertethetők a Bizottság előtt a rendelet 9. cikkével 
összhangban, a petíciók tárgyában hatáskörrel rendelkező bizottság tehát megvizsgálhatja, 
amennyiben az ügy további vizsgálatát szükségesnek ítéli.

Végezetül a csalódottság és frusztráció elkerülése érdekében (ami az európai polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatos magas elvárások közvetlen következménye lehet) az előadó 
hangsúlyozza, hogy nem minden sikeres kezdeményezés végződik majd azzal, hogy a 
Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő. Tulajdonképpen a Bizottság jogalkotási 
javaslatokra vonatkozó monopóliuma továbbra is meghatározó, és végül a Bizottság dönt a 
sikeres polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos további intézkedésekről. 

A Parlamentben tartott közmeghallgatás sikere garantálni ugyan nem tudja, de hozzájárulhat 
egy polgári kezdeményezés sikeréhez.
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24.10.2011

AZ EURÓPAI PARLAMENT RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ 
B7-0539/2011 JAVASLAT

az eljárási szabályzat 212. cikke alapján

Az új, 197a. cikk beillesztése/a 203a. cikk módosítása (az európai polgári kezdeményezésről 
szóló rendelet végrehajtása)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Általános indokolás

A polgári kezdeményezésről szóló 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba. A közmeghallgatásokra vonatkozó 11. cikk a 
következőképp rendelkezik: „Ha a 10. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt 
feltételek teljesülnek, a 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított határidőn belül 
lehetőséget kell biztosítani a szervezők számára a polgári kezdeményezés közmeghallgatáson 
történő ismertetésére. A Bizottság és az Európai Parlament biztosítja, hogy a meghallgatást 
az Európai Parlamentben megtartsák, adott esetben az Unió többi, részt venni kívánó 
intézményével, szervével és hivatalával együtt, valamint, hogy a Bizottság megfelelő szinten 
legyen képviselve.” Ezért módosítani kell az Európai Parlament eljárási szabályzatát annak 
érdekében, hogy a szükséges rendelkezéseket a 211/2011/EU rendelet hatálybalépéséig 
elfogadják.

Új 197a. cikk beillesztése (az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 
végrehajtása)

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
197 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

197a. cikk
A polgári kezdeményezéssel kapcsolatos 

közmeghallgatás
1. Amikor a Bizottság a 211/20111/EU 
rendelet1 10. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjával összhangban polgári 



PE478.388v02-00 12/18 PR\892676HU.doc

HU

kezdeményezést tesz közzé a 
nyilvántartásban, a kezdeményezés 
bekerül a Bizottsági Elnökök Értekezlete 
soron következő ülésének napirendjébe. 
Az Értekezlet elnöke a testülettel való 
konzultációt követően kijelöli a 
211/2011/EU rendelet 11. cikkében 
említett közmeghallgatás megszervezéséért 
felelős bizottságot.
A 23. cikk (9) bekezdése e 
meghallgatásokra nem alkalmazandó.
Amennyiben az 50. cikkben foglalt 
feltételek teljesülnek, a társbizottsági 
eljárás alkalmazandó a megfelelő 
változtatásokkal.
2. Az illetékes bizottság felveszi a 
kapcsolatot az Európai Bizottsággal és 
adott esetben az Unió egyéb 
intézményeivel és szerveivel, továbbá 
ellenőrzi, hogy teljesül-e a 211/2011/EU 
rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában foglalt feltétel.
3. Az illetékes bizottság a 
kezdeményezésnek a 211/2011/EU 
rendelet 9. cikkével összhangban a 
Bizottsághoz történő benyújtásától 
számított három hónapon belül 
közmeghallgatást szervez az Európai 
Parlamentben, adott esetben az egyéb 
részt venni kívánó uniós intézményekkel 
és szervekkel együttműködve. Az illetékes 
bizottság gondoskodik a Bizottság 
megfelelő szintű képviseletéről.
4. Az illetékes bizottság felkéri a polgári 
kezdeményezés szervezőit vagy a szervezők 
képviseletében fellépő küldöttséget, hogy 
közmeghallgatás keretében ismertessék a 
kezdeményezést.

Or. fr

Indokolás

A meghallgatásokra vonatkozó rendelkezéseket be kell építeni a VII. cím 2. fejezetébe, mivel a 
bizottságok működési módját érintik.
A 203a. cikk módosítása (az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtása)
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Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
203 a cikk

Hatályos szöveg Módosítás

203a. cikk 203a. cikk
Polgári kezdeményezés Polgári kezdeményezés

Amikor a Parlament tájékoztatást kap arról, 
hogy a Bizottságot az Európai Unióról 
szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdése 
alapján felkérték egy jogi aktusra irányuló 
javaslat előterjesztésére, a Petíciós 
Bizottság megvizsgálja, hogy mindez 
jellegénél fogva befolyással van-e 
tevékenységeire, és adott esetben értesíti 
erről azokat a személyeket, akik 
kapcsolódó ügyekben petíciót nyújtottak 
be.

Amikor a Parlament tájékoztatást kap arról, 
hogy a Bizottságot az Európai Unióról 
szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdése 
alapján és a 211/20111/EU rendelettel1

összhangban felkérték egy jogi aktusra 
irányuló javaslat előterjesztésére, a Petíciós 
Bizottság megvizsgálja, hogy mindez 
jellegénél fogva befolyással van-e 
tevékenységeire, és adott esetben értesíti 
erről azokat a személyeket, akik 
kapcsolódó ügyekben petíciót nyújtottak 
be.

Azon polgári kezdeményezéseket, amelyek 
a 211/2011/EU rendeletnek megfelelően 
nyilvántartásba kerülnek, ám az előírt 
megfelelő eljárások és feltételek 
tiszteletben tartásának hiányában nem 
ismertethetők a Bizottság előtt a rendelet 
9. cikkével összhangban, a Petíciós 
Bizottság megvizsgálhatja, amennyiben az 
ügy további vizsgálatát szükségesnek ítéli. 
A 201., a 202. és a 203. cikk megfelelően 
alkalmazandó.
__________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011. február 16-i 211/2011/EU 
rendelete a polgári kezdeményezésről 
(HL L 65., 2011.3.11., 1. o.).

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a Petíciós Bizottság e területen szerzett sajátos tapasztalatára, fel kell jogosítani 
arra, hogy – amennyiben arra érdemesnek ítéli – politikailag vizsgálja azokat a 
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kezdeményezéseket, amelyekről nem tartottak közmeghallgatást.



PR\892676HU.doc 15/18 PE478.388v02-00

HU

14.12.2011

AZ EURÓPAI PARLAMENT RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ 
B7-0732/2011 JAVASLAT

az eljárási szabályzat 212. cikke alapján

Új 42a. cikk és új 203a. cikk beillesztése (az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 
végrehajtása)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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B7-0732/2011

Új 42a. cikk és új 203a. cikk beillesztése (az európai polgári kezdeményezésről szóló 
rendelet végrehajtása)

Általános indokolás

A polgári kezdeményezésről szóló 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba. Ennek a nyilvános meghallgatásról szóló 11. 
cikke így rendelkezik: „Ha a 10. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételek 
teljesülnek, a 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított határidőn belül lehetőséget 
kell biztosítani a szervezők számára a polgári kezdeményezés közmeghallgatáson történő 
ismertetésére. A Bizottság és az Európai Parlament biztosítja, hogy a meghallgatást az 
Európai Parlamentben megtartsák, adott esetben az Unió többi, részt venni kívánó 
intézményével, szervével és hivatalával együtt, valamint, hogy a Bizottság megfelelő szinten 
legyen képviselve.” Ennélfogva ahhoz, hogy meg lehessen hozni a szükséges intézkedéseket a 
211/2011/EU rendelet hatálybalépésekor, az Európai Parlament eljárási szabályzata 
módosításra szorul.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
42 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

42a. cikk
Közmeghallgatás az európai polgári 

kezdeményezésről
1. Amennyiben az európai polgári 
kezdeményezést legalább hét tagállamból 
legalább egymillióan aláírták és a 
Bizottság a 211/2011/EU rendelet 10. 
cikke (1) bekezdésének a) pontjával 
összhangban közzétette a nyilvántartásban 
és erről tájékoztatta a Parlamentet, a 
kezdeményezést a Parlament elnöke a 
polgári kezdeményezésekről szóló 
közmeghallgatások megszervezéséért 
felelős bizottsághoz utalja.
2. A kezdeményezést felveszik a Bizottsági 
Elnökök Értekezlete következő ülésének 
naprendi pontjai közé, és erről a tagok 
tájékoztatást kapnak. A Bizottsági 
Elnökök Értekezletének elnöke az 
Értekezlettel való megvitatást követően 
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további állandó bizottságokat jelöl ki, 
amelyek rész vehetnek a 
közmeghallgatáson.
A 23. cikk (9) bekezdése e 
meghallgatásokra nem alkalmazandó.
3. Az illetékes bizottság kapcsolatba lép a 
Bizottsággal és adott esetben az Európai 
Unió egyéb intézményeivel és szerveivel, 
és ellenőrzi, hogy a 211/2011/EU rendelet 
10. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 
előírt feltételek teljesülnek-e.
4. Az illetékes bizottság a kezdeményezés 
Bizottság elé történő benyújtását követő 
három hónapon belül, illetve a 
211/2011/EU rendelet 9. cikkével 
összhangban közmeghallgatást szervez az 
Európai Parlamentben, és adott esetben 
az Unió többi, részt venni kívánó 
intézményével és szervével együtt. Az 
illetékes bizottság biztosítja, hogy a 
Bizottság megfelelő szinten képviselve 
legyen.
5. Az illetékes bizottság felkéri a polgári 
kezdeményezés szervezőit vagy az őket 
képviselő küldöttséget, hogy 
közmeghallgatáson ismertessék a 
kezdeményezést.

Or. en

Indokolás

A közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezéseket bele kell foglalni a II. címbe, minthogy azok 
a „Jogalkotási, költségvetési és egyéb eljárások” címhez – és főképpen az utóbbihoz –
kapcsolódnak.

Megjegyzés: a módosítás a VII. melléklet (XX) pontjának az alábbiak szerinti 
felülvizsgálatával jár:

A Petíciókkal és a Polgárok Jogaival Foglalkozó Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1 petíciók,

2 közmeghallgatások szervezése az európai polgári kezdeményezéssel összefüggésben
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3 kapcsolattartás az európai ombudsmannal.

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
203 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

203a. cikk
Polgári kezdeményezés

Amikor a Parlament tájékoztatást kap 
arról, hogy a Bizottságot az Európai 
Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően és 
a 211/2011/EU rendelettel összhangban 
felkérték egy jogi aktusra irányuló 
javaslat előterjesztésére, a Petíciós 
Bizottság megvizsgálja, hogy ez jellegénél 
fogva befolyással van-e tevékenységeire, 
és adott esetben értesíti erről azokat a 
személyeket, akik kapcsolódó ügyekben 
petíciókat nyújtottak be.

Or. en

Indokolás

A Petíciós és Polgári Jogi Bizottság feladataira tekintettel a bizottságnak kell biztosítania, 
hogy az uniós polgárok és lakosok – és különösen a petíció benyújtói – megfelelő tájékoztatást 
kapjanak az európai polgári kezdeményezésről.


