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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdése az Unió demokratikus 
működését érintő fontos újításként bevezeti a polgári részvétel és a páneurópai vita új, konkrét 
eszközét: 

„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.” 

A polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat 
meghatározza a polgári kezdeményezés gyakorlati működéséhez szükséges feltételeket és 
eljárásokat. 

A Kulturális és Oktatási Bizottság legfőbb felelősségi körébe tartozik többek között a 
kommunikáció, az aktív polgári szerepvállalás, az ifjúság, valamint az európai közélet 
befogadó és aktívan közreműködő szereplőjeként fellépő civil társadalom. 

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel a civil társadalom politikák kialakításába és 
döntések előkészítésbe történő bevonása megerősíti a közintézmények, illetve feladatuk és 
tevékenységük demokratikus legitimitását. Mindazonáltal az eljárásokat és a feltételeket a 
lehető legpragmatikusabban kell kialakítani. Mind intézményi, mind nemzeti szinten el kell 
kerülni a bonyolult adminisztratív eljárásokat. Az előadó az alábbi fontosabb megfontolások 
és elképzelések tekintetében módosítaná a javaslatot:

Mivel a polgári kezdeményezés olyan eszköz, amelyet a polgároknak maguknak kell 
alkalmazniuk, és amely célja, hogy megerősítse a közvetlen demokráciát, az aktív polgári 
szerepvállalást, valamint az európai polgárok európai uniós politikákra gyakorolt hatását, a 
kezdeményezést egy olyan szervezőbizottságnak kellene benyújtania a Bizottsághoz, amely 
legalább kilenc európai polgárból áll, akik legalább kilenc különböző tagállamból 
származnak. Ez az eljárás biztosítja, hogy valamennyi kezdeményezés már a kiindulási 
ponttól fogva európai legyen.

A jogi személyek kizárása a szervezőbizottságból védi a polgári kezdeményezéseket az ellen, 
hogy a polgárok egy csoportjánál jóval erősebb és az európai szintű fellépések terén több 
lehetőséggel bíró üzleti szervezetek, politikai pártok vagy más szervezetek esetlegesen 
visszaéljenek a kezdeményezéssel. A polgári kezdeményezésből nem lehet választási 
kampány, sőt nem is használható ilyen kampányok eszközeként. A politikusok más 
eszközökkel is rendelkeznek a jogalkotási döntések befolyásolásához.     

Az előadó szerint a szervezőnek idejekorán tudomást kell szereznie arról, hogy a polgári 
kezdeményezés sikeressége esetén milyen jogszabályra vagy intézkedésre van szükség a 
kezdeményezés célkitűzéseinek megvalósításához. A Bizottságnak ezért már az 
elfogadhatóság ellenőrzésekor reális előrejelzést kell nyújtani a szervező számára a megfelelő 
intézkedések tekintetében. Ezzel elkerülhető a csalódottság, ha a Bizottság mégsem tesz 
javaslatot kötelező erejű jogszabályra.
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Felesleges továbbá az elfogadhatóság vizsgálatával addig várni, amíg a szervezőbizottság 
összegyűjti az adott számú aláírást és kérelmezi a Bizottságnál, hogy hozzon határozatot a 
javasolt polgári kezdeményezés elfogadhatóságáról. A szükségtelen adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében a Bizottság rögtön a nyilvántartásba vétel után ellenőrizhetné az 
elfogadhatóságot.

Az előadó egyszerűsíteni kívánja a támogatási nyilatkozatot. Először is, a rendeletnek csak az 
elengedhetetlen követelményeket kell meghatároznia. A személyes adatok tekintetében a 
szükséges adatok közé kizárólag a név, a cím, a nemzetiség, a születési dátum és az aláírás 
tartozik. Másodszor, a szervezőbizottság számára lehetővé kell tenni, hogy maga készítse el a 
támogatási nyilatkozatot. Ezáltal a szervezőbizottság – a rendeletben meghatározott szükséges 
követelmények mellett – további kérdésekkel és információval (például a kezdeményezés 
logójával) egészítheti ki a nyilatkozatot.

Az átláthatóság érdekében a támogatási nyilatkozaton fel kell tüntetni az egyes polgári 
kezdeményezések finanszírozási forrásait. Egyértelművé kell tenni az aláírók számára, hogy 
ki finanszírozza az adott kezdeményezést.  

Az előadó hangsúlyozni kívánja a kommunikációs tevékenységek és a tájékoztató kampányok 
kiemelkedő jelentőségét az európai polgári kezdeményezés ismertségének javítása érdekében. 
E tekintetben fontos szerepet játszhatnak a mobilitást (például az egész életen át tartó tanulás 
programja és a Fiatalok lendületben program) és az aktív polgári szerepvállalást („Európa a 
polgárokért” elnevezésű program) ösztönző, már meglévő programok. Az aláírások 
összegyűjtése kapcsán az előadó határozottan szorgalmazza az Európai Unió teljes területén 
könnyen elérhető, megfelelő online eszközök kidolgozását és alkalmazását. 

Az előadó szeretné továbbá, ha a Bizottság tagállamokban működő képviseletei és a 
Parlament tájékoztatási irodái, valamint a Bizottság információs hálózatai (például a „Europe 
Direct” hálózat és az Állampolgárok Tanácsadó Szolgálata) állandó szerepet vállalnának a 
polgárok polgári kezdeményezéssel kapcsolatos tájékoztatásában.

Az előadó szerint az aláírás alsó korhatárának 18 helyett 16 évnek kellene lennie. A fiatalok 
aktív polgári szerepvállalása, társadalmi befogadása és szolidaritása meghatározó fontosságú 
Európa jövője szempontjából. Jogilag a fiatalok 18 éves korukban válnak nagykorúvá. Annak 
ellenére, hogy a polgári kezdeményezésnek nincs közvetlen hatása, egész Európát átívelő 
vitákhoz vezethet, és végeredményben elősegítheti a jogalkotási döntések meghozatalát. A 
nemzeti előírások eltérései miatt egyenlőtlenséget teremthet továbbá, ha az alsó korhatárt a 
nemzeti választójogi korhatár alapján határozzák meg. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1
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Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (3a) Hatékony tájékoztató kampányokat 
kell szervezni az európai polgári 
kezdeményezés népszerűsítése, a civil 
párbeszéd ösztönzése és a valódi európai 
közélet létrehozása érdekében; e 
tekintetben a kommunikációs és 
tájékoztató kampányok fontos szerepet 
játszanak. Ezért a Bizottságnak meg 
kellene fontolnia a mobilitást és az aktív 
polgári szerepvállalást, valamint a 
kommunikáció új formáit, például a 
közösségi hálózatokat ösztönző meglévő 
programok alkalmazását, amelyek 
elősegítik a nyilvános vitákat.

Indokolás

Alapvető fontosságú a polgári kezdeményezésről szóló, hatékony kommunikáció. E tekintetben 
hasznosnak bizonyulhatnak a mobilitást (például az egész életen át tartó tanulás programja és 
a Fiatalok lendületben program) és az aktív polgári szerepvállalást („Európa a polgárokért” 
elnevezésű program) ösztönző, már meglévő programok, valamint az önkéntesség európai 
éve, 2011. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az Európai Bizottság tagállamokban 
működő képviseleteinek és az Európai 
Parlament tájékoztatási irodáinak, 
valamint a Bizottság információs 
hálózatainak állandó szerepet kell 
vállalniuk a polgári kezdeményezésről 
szóló összes szükséges információ 
polgárokhoz történő eljuttatásában.

Módosítás 3
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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.

Indokolás

A polgári kezdeményezésnek  a polgárok számára hozzáférhetőnek kell lennie, a támogatási 
küszöböt ezért nem szabad túl magasan meghatározni. A tagállamok negyedét (vagyis a 
jelenlegi 27 tagállamból hetet) előíró küszöb a közös uniós érdek bőven elegendő 
megnyilvánulása. Ez ugyanakkor összhangban van a Szerződések rendelkezéseivel is, például 
az EUMSz. 76. cikkével.

Módosítás 4

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. E korhatárt 16 éves kornál kell 
meghúzni.

Módosítás 5

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 

(8) Biztosítandó a javasolt polgári 
kezdeményezések koherenciáját és 
átláthatóságát, a kezdeményezéseket a 
Bizottság által rendelkezésre bocsátott 
weboldalon a szükséges számú támogatási 
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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 
nyilvántartásba vételét, amelyek 
nyilvánvalóan ellentétesek az Unió 
értékeivel. A nyilvántartásba vétel 
tekintetében a Bizottságnak a megfelelő 
ügyintézés általános elvei szerint kell 
eljárnia.

nyilatkozat polgároktól történő 
összegyűjtését megelőzően nyilvántartásba 
kell venni. E honlapnak részletes 
magyarázatot kell adnia arról, milyen 
formai és jogi követelményeknek kell 
teljesülniük ahhoz, hogy egy 
kezdeményezés sikeres legyen. Ez 
nyilvánvalóan olyan nevelési célú eszköz 
lehetne, amelynek révén a polgárok 
megismertethetnék demokratikus 
álláspontjukat. A visszaélésszerű vagy 
komolytalan javaslatokat nem lehet 
nyilvántartásba venni, és a Bizottságnak el 
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.

Módosítás 6

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. 
Ugyanakkor az eljárás egyszerűsítése és a 
könnyebb hozzáférés érdekében az online 
gyűjtést kell ösztönözni. Az online gyűjtési 
rendszereknek olyan megfelelő biztonsági 
tulajdonságokkal kell rendelkezniük, 
amelyek biztosítják egyebek mellett a 
személyek azonosíthatóságát és az adatok 
biztonságos tárolását. A polgári 
kezdeményezés sikerének egyik záloga a 
polgárok polgári kezdeményezésbe vetett 
bizalma. E célból, valamint az eljárás 
megkönnyítése érdekében a Bizottságnak 
részletes technikai előírásokat kell 
meghatároznia az online gyűjtési 
rendszerek tekintetében. A Bizottságnak 
ingyenesen rendelkezésre kell bocsátania 
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olyan biztonságos eszközöket, amelyek a 
magánélet sérelmének kockázata nélkül 
teszik lehetővé az aláírások online 
gyűjtését.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Helyénvaló, hogy a Bizottság 
elegendően korai szakaszban határozzon a 
javasolt kezdeményezések 
elfogadhatóságáról. A szervezőknek ezért 
legalább három tagállamból származó 
300 000 aláíró támogatási 
nyilatkozatának összegyűjtését követően 
kérniük kell ilyen határozat meghozatalát.

(13) Helyénvaló, hogy a Bizottság az 
aláírások összegyűjtése előtt határozzon a 
javasolt kezdeményezések 
elfogadhatóságáról. A Bizottság köteles a 
kezdeményezés nyilvántartásba vétele 
után haladéktalanul megvizsgálni az 
elfogadhatóságát.

Módosítás 8

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 és a kezdeményezés 
elfogadhatóságának megállapítását 
követően az egyes tagállamok feleljenek a 
polgáraiktól gyűjtött támogatási 
nyilatkozatok ellenőrzéséért és 
igazolásáért. Aláírások online gyűjtése 
esetén a technikai jellegű ellenőrzésen 
túlmenően az aláírások érvényességét is 
vizsgálni kell. 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 
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kibocsátaniuk.

Módosítás 9

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 
két évvel a Bizottság jelentésben számol be 
a rendelet végrehajtásáról.

Indokolás

A kezdeményezés sikerének vizsgálatára olyan időszak után kell sort keríteni, amely kellően 
hosszú a végrehajtási folyamat teljes lezárásához, ugyanakkor megfelelően rövid is, hogy 
idejekorán értékelni lehessen a rendszer hatékonyságát az elérendő cél szempontjából.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) „szervezőbizottság”: polgári 
kezdeményezés előkészítéséért és a 
Bizottsághoz való benyújtásáért felelős, 
legalább hét, különböző tagállamokból 
származó uniós polgárból álló csoport.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 11

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 

(1) A szervezőbizottság tagjai az Unió 
polgárai, akik elérték az európai 
parlamenti választásokon való részvételre 
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való részvételre jogosító korhatárt. jogosító korhatárt, és szervezőbizottsági 
tevékenységük idején  nem európai 
parlamenti képviselők.

Indokolás

A jogi személyek kizárása a szervezőbizottságból védi a polgári kezdeményezéseket az ellen, 
hogy a polgárok egy csoportjánál jóval erősebb és az uniós szintű fellépések terén több 
lehetőséggel bíró üzleti szervezetek, politikai pártok vagy más szervezetek esetlegesen 
visszaéljenek a kezdeményezéssel. A polgári kezdeményezésből nem lehet választási kampány, 
sőt nem is használható ilyen kampányok eszközeként. A politikusok, és különösen az európai 
parlamenti képviselők más eszközökkel is rendelkeznek a jogalkotási döntések 
befolyásolásához. Érdemes hangsúlyozni, hogy az európai parlamenti képviselőknek a 
Bizottságtól származó közlemény kiadása után lesz alkalmuk megvizsgálni valamennyi 
kezdeményezést.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szervező csak olyan jogi személy vagy 
szervezet lehet, amely a tagállamok 
egyikében telepedett le. Az alkalmazandó 
nemzeti jog szerint jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet csak abban az 
esetben lehet szervező, ha rendelkezik 
olyan képviselőkkel, amelyek a nevében 
jogi kötelezettségeket viselhetnek, és 
felelősséget vállalhatnak.

törölve

Módosítás 13

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 a 16 éves korhatárt.
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Indokolás

A nemzeti előírások miatt egyenlőtlenséget teremthet, ha az alsó korhatárt az egyes országok 
választásokon való részvételre jogosító korhatárában határozták meg, mivel Ausztriában ez 
16 év, míg a többi tagállamban 18. Ajánlatos a szavazásra jogosító alsó korhatár csökkentése 
és következésképpen harmonizálása annak érdekében, hogy az összes polgár azonos 
elbírálásban részesüljön, és a fiatalok is részt vehessenek az uniós politikák kialakításában és 
a civil párbeszédben.

Módosítás 14

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, 
valamint finanszírozási és támogatási 
forrásaira.

(1) Az elfogadhatóságra vonatkozó 
bizottsági határozat kézhezvétele és a
javasolt polgári kezdeményezés aláíróitól 
származó támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtésének megkezdése előtt 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.

Módosítás 15

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. A Bizottságnak 
megfelelő magyarázatot kell adnia a 
kezdeményezés elutasítására, és a 
magyarázatot köteles közzétenni.
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Indokolás

Az átláthatóság minden bizonnyal tanulságos lesz és megelőzi az elfogadhatatlan vagy 
nevetséges kezdeményezések megsokszorozódását.

Módosítás 16

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 nyilvántartásban 
közzéteszi azokat a javasolt polgári 
kezdeményezéseket, amelyeket 
nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba 
vételt követően a Bizottság megvizsgálja a 
javasolt polgári kezdeményezés 8. cikknek 
megfelelő elfogadhatóságát.

Indokolás

Felesleges az elfogadhatóság vizsgálatával addig várni, amíg a szervezőbizottság összegyűjti 
az adott számú aláírást és kérelmezi a Bizottságnál, hogy hozzon határozatot a javasolt 
polgári kezdeményezés elfogadhatóságáról. A szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése 
érdekében a Bizottság rögtön a nyilvántartásba vétel után ellenőrizhetné az elfogadhatóságot.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Valamennyi nyilvántartásba vett 
kezdeményezés iktatószámot kap.
A nyilvántartásba vett kezdeményezéseket 
tároló bizottsági adatbázisnak heti mutatót 
kell biztosítania, amely jelzi, hogy az egyes 
kezdeményezések mely szakaszba értek.

Indokolás

Ezzel a polgárok folyamatosan tájékoztathatók a különböző polgári kezdeményezések 
helyzetéről.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikknek megfelelően 
nyilvántartásba vett, javasolt polgári 
kezdeményezést támogató, aláíróktól 
származó szükséges nyilatkozatok 
összegyűjtéséért a szervező felel.

(1) A 4. cikknek megfelelően 
nyilvántartásba vett és elfogadhatóságáról 
szóló, kedvező határozattal rendelkező, 
javasolt polgári kezdeményezést támogató, 
aláíróktól származó szükséges 
nyilatkozatok összegyűjtéséért a szervező 
felel

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Erre a célra csak a III. mellékletben 
meghatározott mintának megfelelő
támogatási nyilatkozat használható. A 
szervező a III. mellékletben feltüntetett 
módon a támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtésének megkezdése előtt kitölti 
az űrlapokat. Az űrlapokon megadott 
információknak meg kell felelniük a 
nyilvántartásban rögzített információknak. 

Erre a célra csak a III. mellékletben 
szereplő mintában előírt információkat 
tartalmazó támogatási nyilatkozat 
használható. A szervező a III. mellékletben 
feltüntetett módon a támogatási 
nyilatkozatok összegyűjtésének 
megkezdése előtt kitölti az űrlapokat. Az 
űrlapokon megadott információknak meg 
kell felelniük a nyilvántartásban rögzített 
információknak.

Indokolás

Nem az a cél, hogy a szervezőket egy adott nyomtatvánnyal korlátozzák, hanem hogy saját 
nyomtatványaikat is használhassák, de egyben összegyűjtsék a bizottsági mintában előírt 
információkat is. 
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Módosítás 20

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) Támogatási nyilatkozatokat kizárólag a 
javasolt polgári kezdeményezés 
tekintetében hozott, kedvező 
elfogadhatósági határozat dátumától 
számított 12 hónapot meg nem haladó 
időtartamon keresztül lehet gyűjteni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rendszer a III. mellékletben 
meghatározott mintának megfelelő 
formátumú egyéni támogatási 
nyilatkozatokat képes előállítani a 
tagállamok által a 9. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elvégzendő ellenőrzés 
céljából.

d) a rendszer a III. mellékletben szereplő 
mintában előírt információkat tartalmazó
egyéni támogatási nyilatkozatokat képes 
előállítani a tagállamok által a 9. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően elvégzendő 
ellenőrzés céljából.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak érdekében, hogy a polgári 
kezdeményezés rendszere 
felhasználóbarát maradhasson, és ne 
okozzon felesleges aggodalmat az 
adatvédelemmel kapcsolatban, egyetlen 
aláírót sem lehet arra kérni, hogy adja 
meg személyazonossági igazolványának 
számát.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdés végrehajtása céljából a 
Bizottság az e rendelet hatálybalépését 
követő 12 hónapon belül technikai 
előírásokat fogad el a 19. cikk (2) 
bekezdésében megállapított szabályozási 
eljárásnak megfelelően.

(5) A (4) bekezdés végrehajtása céljából a 
Bizottság az e rendelet hatálybalépését 
követő hat hónapon belül technikai 
előírásokat fogad el a 19. cikk (2) 
bekezdésében megállapított szabályozási 
eljárásnak megfelelően. A Bizottság 
ingyenesen rendelkezésre bocsát olyan 
biztonságos eszközöket, amelyek a 
magánélet sérelmének kockázata nélkül 
lehetővé teszik az aláírások online 
gyűjtését.

Módosítás 24

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.

Módosítás 25

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.
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Módosítás 26

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, amelyikben a 
támogatási nyilatkozaton feltüntetett cím 
található.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Miután a szervező az 5. cikknek 
megfelelően összegyűjtött 300 000 
támogatási nyilatkozatot legalább három 
tagállamból származó aláíróktól, 
kérelmezi a Bizottságnál, hogy az hozzon 
határozatot a javasolt polgári 
kezdeményezés elfogadhatóságáról. Erre 
a célra a szervező az V. mellékletben 
meghatározott formanyomtatványt 
használja.

(1) Miután a polgári kezdeményezést 
nyilvántartásba vették, a Bizottság 
haladéktalanul megvizsgálja 
elfogadhatóságát.

Indokolás

Felesleges az elfogadhatóság vizsgálatával addig várni, amíg a szervezőbizottság összegyűjti 
az adott számú aláírást és kérelmezi a Bizottságnál, hogy hozzon határozatot a javasolt 
polgári kezdeményezés elfogadhatóságáról. A szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése 
érdekében a Bizottság rögtön a nyilvántartásba vétel után ellenőrizhetné az elfogadhatóságot. 

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett határozatról 
értesíteni kell a javasolt polgári 

(3) A (2) bekezdésben említett határozatról 
értesíteni kell a javasolt polgári 
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kezdeményezés szervezőjét, és azt 
nyilvánosságra kell hozni.

kezdeményezés szervezőjét, és azt 
nyilvánosságra kell hozni. A határozat 
rögzíti, hogy a Bizottság a kezdeményezés 
sikere esetén milyen jogszabályt vagy 
intézkedést tart megfelelőnek a polgári 
kezdeményezés céljainak megvalósítása 
érdekében.

Indokolás

A szervezőbizottságnak idejekorán tudomást kell szereznie arról, hogy a polgári 
kezdeményezés sikeressége esetén milyen jogszabályra vagy intézkedésre van szükség a 
kezdeményezés célkitűzéseinek megvalósításához. A Bizottságnak ezért már az elfogadhatóság 
ellenőrzésekor reális előrejelzést kell nyújtani a szervező számára a megfelelő intézkedések 
tekintetében. 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Miután a szervező az 5. és 7. cikknek 
megfelelően összegyűjtötte a szükséges 
támogatási nyilatkozatokat, és amennyiben 
a Bizottság úgy határozott, hogy a javasolt 
polgári kezdeményezés a 8. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően 
elfogadható, a szervező papír- vagy 
elektronikus formátumban ellenőrzés és 
igazolás céljából benyújtja a támogatási 
nyilatkozatokat a 14. cikkben 
meghatározott illetékes hatóságoknak. Erre 
a célra a szervező az VI. mellékletben 
meghatározott formanyomtatványt 
használja.

(1) Miután az 5. és 7. cikknek megfelelően 
összegyűjtötte a szükséges támogatási 
nyilatkozatokat, a szervező papír- vagy 
elektronikus formátumban ellenőrzés és 
igazolás céljából benyújtja azokat a 14. 
cikkben meghatározott illetékes 
hatóságoknak. Erre a célra a szervező az 
VI. mellékletben meghatározott 
formanyomtatványt használja.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervező legkésőbb egy hónappal a A szervezőbizottság legkésőbb egy 
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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.

hónappal az Európai Bizottság 
közleményének a 11. cikk (2) bekezdésével 
összhangban történő közzétételét követően 
megsemmisíti az adott polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatban 
összegyűjtött támogatási nyilatkozatokat és 
azok másolatait.

Indokolás

Az Európai Bizottság közleményének közzététele után kell megsemmisíteni az összes 
támogatási nyilatkozatot. A szervezőbizottság számára lehetőséget kell adni, hogy valamennyi 
aláírót tájékoztathassa az Európai Bizottság által a polgári kezdeményezésről kiadott 
közleményről. Rendkívül fontos a teljes folyamat szempontjából, hogy a polgárokat 
tájékoztassák az általuk támogatott javaslattal kapcsolatos fejleményekről.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6. cikk (5) bekezdésének 
végrehajtásában a Bizottságot egy 
bizottság segíti.

(1) A 6. cikk (5) bekezdésének 
végrehajtásában a Bizottságot egy 
független, megfelelő műszaki 
szakértelemmel rendelkező bizottság 
segíti.

Módosítás 32

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 két
éven belül a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról.

Indokolás

A felülvizsgálatot hamarabb el kell végezni. Két év elegendőnek tűnik az első 
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kezdeményezések kiértékelésére.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A szervező teljes neve, postacíme és e-
mail címe, jogi személy vagy szervezet 
esetében jogi képviselőjének teljes neve, 
postacíme és e-mail címe.

5. A szervezőbizottság minden tagjának
teljes neve, postacíme és e-mail címe.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 keretes szöveg – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  4a. A finanszírozás forrásai*:

Indokolás

Az átláthatóság érdekében a támogatási nyilatkozaton fel kell tüntetni az egyes polgári 
kezdeményezések finanszírozási forrásait. Egyértelművé kell tenni az aláírók számára, hogy ki 
finanszírozza az adott kezdeményezést.  

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 keretes szöveg – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Születési helye és ideje*: 4. Születési ideje*:

Születési ideje: Születési helye és országa:

Indokolás

A születés helyére vonatkozó információ felesleges. A nyilatkozat egyszerűsítése érdekében az 
előadó ennek törlését javasolja.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 keretes szöveg – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Személyi azonosító száma*: törölve
Személyi azonosító szám/okmány típusa*:
Nemzeti személyazonossági igazolvány: 
Útlevél: Társadalombiztosítási kártya:
A személyi azonosító számot/okmányt 
kibocsátó tagállam*:

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szervező teljes neve, postacíme és e-
mail címe, jogi személy vagy szervezet 
esetében jogi képviselőjének teljes neve, 
postacíme és e-mail címe:

6. A szervezőbizottság minden tagjának 
teljes neve, postacíme és e-mail címe.



AD\835842HU.doc 21/21 PE445.900v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím Polgári kezdeményezés

Hivatkozások COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Illetékes bizottság AFCO

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

CULT
21.4.2010

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein
20.5.2010

Vizsgálat a bizottságban 14.7.2010 27.9.2010

Az elfogadás dátuma 27.10.2010

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

30
0
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika 
Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia 
Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, 
Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, 
Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán 
Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui 
Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


