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Módosítás 1
Kinga Göncz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(G) mivel Petíciós Bizottságán keresztül a 
Parlament köteles az ilyen aggodalmakat 
kivizsgálni és minden tőle telhetőt 
megtenni, hogy az ilyen jogsértések 
megszűnjenek; mivel azért, hogy a 
polgároknak a legmegfelelőbb és 
leggyorsabb jogorvoslatot tudja nyújtani, a 
Petíciós Bizottság folytatta a Bizottsággal, 
egyéb parlamenti bizottságokkal és a 
tagállamokkal való együttműködés 
megerősítését,

(G) mivel Petíciós Bizottságán keresztül a 
Parlament köteles az ilyen aggodalmakat 
kivizsgálni és minden tőle telhetőt 
megtenni, hogy az ilyen jogsértések 
megszűnjenek; mivel azért, hogy a 
polgároknak a legmegfelelőbb és 
leggyorsabb jogorvoslatot tudja nyújtani, a 
Petíciós Bizottság folytatta a Bizottsággal, 
egyéb parlamenti bizottságokkal, európai 
szervekkel, ügynökségekkel és
hálózatokkal és a tagállamokkal való 
együttműködés megerősítését,

Or. en

Módosítás 2
Kinga Göncz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(I) mivel a 2009-ben beérkezett 
elfogadhatatlan petíciók száma jelzi, hogy 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni a polgárok 
jobb tájékoztatására az Unió hatásköreivel 
és az intézményei szerepével kapcsolatban,

(I) mivel a 2009-ben beérkezett 
elfogadhatatlan petíciók száma jelzi, hogy 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni a polgárok 
jobb tájékoztatására az Unió hatásköreivel 
és az intézményei szerepével, valamint 
olyan kérdésekkel kapcsolatban,
amelyekről valószínű, hogy petíciókat 
fognak benyújtani a Petíciós Bizottsághoz,

Or. en
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Módosítás 3
Diana Wallis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(J) mivel számos esetben a polgárok a 
tagállamokon belüli illetékes közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóságok által hozott 
határozatok miatt intéznek petíciót a 
Parlamenthez,

(J) mivel számos esetben a polgárok a 
tagállamokon belüli illetékes közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóságok által hozott 
határozatok miatt intéznek petíciót a 
Parlamenthez; ebben az értelemben a 
polgároknak olyan mechanizmusokra van 
szükségük, amelyeken keresztül számon 
kérhetik a nemzeti hatóságokon mind az 
európai jogalkotási folyamatból, mind 
pedig a jogszabályok betartatásának 
folyamatából kivett részüket,

Or. en

Módosítás 4
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(K) mivel a polgárokban különösen azt kell 
tudatosítani, hogy – az európai ombudsman 
által a Bizottság elleni 822/2009/BU sz. 
panaszbeadvány 2009. decemberi lezáró 
határozatában elismertek szerint– a 
nemzeti bírósági eljárások az európai 
jogszabályok tagállami végrehajtásának 
folyamatába tartoznak, és a Petíciós 
Bizottság nem foglalkozhat nemzeti 
bírósági eljárások alá tartozó ügyekkel, 
illetve nem vizsgálhatja felül az ilyen 
eljárások kimenetelét,

(K) mivel a polgárokban különösen azt kell 
tudatosítani, hogy – az európai ombudsman 
által a Bizottság elleni 822/2009/BU sz. 
panaszbeadvány 2009. decemberi lezáró 
határozatában elismertek szerint– a 
nemzeti bírósági eljárások az európai 
jogszabályok tagállami végrehajtásának 
folyamatába tartoznak, és a Petíciós 
Bizottság nem foglalkozhat nemzeti 
bírósági eljárások alá tartozó ügyekkel, 
illetve nem vizsgálhatja felül az ilyen 
eljárások kimenetelét olyan esetekben,
ahol az uniós jogszabályok nem sérültek,

Or. en
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Módosítás 5
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(Ka) mivel a bírósági eljárások magas 
költségei bizonyos tagállamokban 
akadályt képezhetnek a polgárok számára 
és meggátolhatják őket abban, hogy 
eljárást kezdeményezzenek az illetékes 
nemzeti bíróságokon, amikor úgy vélik, 
hogy a nemzeti hatóságok nem tartották 
tiszteletben az uniós jogszabályok által 
biztosított jogaikat,

Or. en

Módosítás 6
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(Kb) mivel a Parlament különösen akkor 
van nehéz helyzetben, amikor azzal 
kapcsolatban nyújtanak be hozzá petíciót, 
hogy a nemzeti bíróság nem kért előzetes 
ítélkezést a Bíróságtól annak ellenére, 
hogy ezt köteles lett volna megtenni az 
EUMSZ 267. cikkének megfelelően, 
különösen, ha az Európai Bizottság nem 
használja fel a 258. cikkből fakadó 
hatáskörét, hogy a kérdéses tagállam ellen 
eljárást indítson,

Or. en
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Módosítás 7
Kinga Göncz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
M preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(M) mivel a polgároknak joguk van a gyors 
jogorvoslathoz és az összes európai 
intézmény magas szintű átláthatóságához, 
és mivel a Parlament több ízben kérte a 
Bizottságot, hogy a Szerződés őreként rá 
ruházott előjogokkal lépjen fel az európai 
jogszabályoknak a petíció benyújtói által 
feltárt megsértései ellen, különösen akkor, 
ha az EU-jogszabályok nemzeti szintű 
átültetése a jogszabályok megsértését 
eredményezi,

(M) mivel a polgároknak joguk van a gyors
és megoldásorientált jogorvoslathoz és az 
összes európai intézmény magas szintű 
átláthatóságához és egyértelműségéhez, és 
mivel a Parlament több ízben kérte a 
Bizottságot, hogy a Szerződés őreként rá 
ruházott előjogokkal lépjen fel az európai 
jogszabályoknak a petíció benyújtói által 
feltárt megsértései ellen, különösen akkor, 
ha az EU-jogszabályok nemzeti szintű 
átültetése a jogszabályok megsértését 
eredményezi,

Or. en

Módosítás 8
Elena Băsescu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(N) mivel számos petíció továbbra is a 
belső piacra és a környezetre vonatkozó 
európai jogszabályok átültetése és 
végrehajtása kapcsán vet fel aggodalmakat, 
és figyelembe véve a Petíciós Bizottság 
korábbi, Bizottsághoz intézett felhívásait, 
hogy e területeken biztosítsa a 
végrehajtások ellenőrzésének fokozását,

(N) mivel számos petíció továbbra is a 
belső piacra és a környezetre vonatkozó 
európai jogszabályok átültetése és 
végrehajtása kapcsán vet fel aggodalmakat, 
és figyelembe véve a Petíciós Bizottság 
korábbi, Bizottsághoz intézett felhívásait, 
hogy e területeken biztosítsa a 
végrehajtások ellenőrzésének fokozását és 
nagyobb hatékonyságát,

Or. ro
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Módosítás 9
Kinga Göncz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
O preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(O) mivel – ugyan a Bizottság csak akkor 
tudja maradéktalanul ellenőrizni az uniós 
jog betartását, amikor a nemzeti hatóságok 
meghozták végső határozatukat –
különösen környezeti ügyekben fontos, 
hogy már korai szakaszban ellenőrizzék, 
hogy a nemzeti hatóságok megfelelően 
alkalmazzák-e az uniós jog értelmében 
vonatkozó összes eljárási követelményt,

(O) mivel – ugyan a Bizottság csak akkor 
tudja maradéktalanul ellenőrizni az uniós 
jog betartását, amikor a nemzeti hatóságok 
meghozták végső határozatukat –
különösen környezeti és olyan ügyekben 
fontos, ahol az időtényező különösen 
fontos szerepet játszik, hogy már korai 
szakaszban ellenőrizzék, hogy a nemzeti 
hatóságok megfelelően alkalmazzák-e az 
uniós jog értelmében vonatkozó összes 
eljárási követelményt,

Or. en

Módosítás 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
O preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(O) mivel – ugyan a Bizottság csak akkor 
tudja maradéktalanul ellenőrizni az uniós 
jog betartását, amikor a nemzeti hatóságok 
meghozták végső határozatukat –
különösen környezeti ügyekben fontos, 
hogy már korai szakaszban ellenőrizzék, 
hogy a nemzeti hatóságok megfelelően 
alkalmazzák-e az uniós jog értelmében 
vonatkozó összes eljárási követelményt,

(O) mivel – ugyan a Bizottság csak akkor 
tudja maradéktalanul ellenőrizni az uniós 
jog betartását, amikor a nemzeti hatóságok 
meghozták végső határozatukat –
különösen környezeti ügyekben fontos, 
hogy már korai szakaszban ellenőrizzék, 
hogy a helyi, regionális és nemzeti 
hatóságok megfelelően alkalmazzák-e az 
uniós jog értelmében vonatkozó összes 
eljárási követelményt,

Or. es



PE441.258v01-00 8/24 AM\815973HU.doc

HU

Módosítás 11
Elena Băsescu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
O preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(O) mivel – ugyan a Bizottság csak akkor 
tudja maradéktalanul ellenőrizni az uniós 
jog betartását, amikor a nemzeti hatóságok 
meghozták végső határozatukat –
különösen környezeti ügyekben fontos, 
hogy már korai szakaszban ellenőrizzék, 
hogy a nemzeti hatóságok megfelelően 
alkalmazzák-e az uniós jog értelmében 
vonatkozó összes eljárási követelményt,

(O) mivel – ugyan a Bizottság csak akkor 
tudja maradéktalanul ellenőrizni az uniós 
jog betartását, amikor a nemzeti hatóságok 
meghozták végső határozatukat –
különösen környezeti ügyekben fontos, 
hogy már korai szakaszban ellenőrizzék, 
hogy a nemzeti hatóságok megfelelően 
alkalmazzák-e az uniós jog értelmében 
vonatkozó összes eljárási követelményt,
szükség esetén pedig részletes 
tanulmányokat végezzenek a hatályos 
jogszabályok alkalmazásáról és hatásáról, 
hogy minden szükséges információ 
rendelkezésre álljon,

Or. ro

Módosítás 12
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
P preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(P) szem előtt tartva a biodiverzitást sújtó 
további helyrehozhatatlan károk 
megelőzésének – különösen a Natura 2000-
ben kijelölt területeken belüli –
fontosságát, valamint az élőhelyekről szóló 
irányelv (92/43/EGK) értelmében a 
tagállamok elköteleződését a különleges 
természetvédelmi területek megóvásának 
biztosítása mellett,

(P) szem előtt tartva a biodiverzitást sújtó 
további helyrehozhatatlan károk 
megelőzésének – különösen a Natura 2000-
ben kijelölt területeken belüli –
fontosságát, valamint az élőhelyekről szóló 
irányelv (92/43/EGK) és a madarakról 
szóló irányelv (79/409/EGK) értelmében a 
tagállamok elköteleződését a különleges 
természetvédelmi területek megóvásának 
biztosítása mellett,

Or. en
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Módosítás 13
Elena Băsescu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(2) üdvözli a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését és bízik abban, hogy a 
Parlamentet szorosan be fogják vonni az új 
polgári kezdeményezés kialakításába, 
azért, hogy az új eszköz maradéktalanul 
betöltse célját és biztosítsa az EU 
döntéshozatali folyamatának átláthatóságát 
és elszámoltathatóságát, lehetővé téve a 
polgárok számára az uniós jog
módosításának vagy kiegészítésének 
javasolását;

(2) üdvözli a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését és bízik abban, hogy a 
Parlamentet szorosan be fogják vonni az új 
polgári kezdeményezés kialakításába, 
azért, hogy az új eszköz maradéktalanul 
betöltse célját és biztosítsa az EU 
döntéshozatali folyamatának átláthatóságát 
és elszámoltathatóságát, lehetővé téve a 
polgárok számára az uniós jog javításának
vagy kiegészítésének javasolását;

Or. ro

Módosítás 14
Kinga Göncz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(A magyar változatot nem érinti) (A magyar változatot nem érinti)

Or. en

Módosítás 15
Willy Meyer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(2) üdvözli a Lisszaboni Szerződés (2) bízik abban, hogy a Parlamentet 
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hatálybalépését és bízik abban, hogy a 
Parlamentet szorosan be fogják vonni az új 
polgári kezdeményezés kialakításába, 
azért, hogy az új eszköz maradéktalanul 
betöltse célját és biztosítsa az EU 
döntéshozatali folyamatának átláthatóságát 
és elszámoltathatóságát, lehetővé téve a 
polgárok számára az uniós jog 
módosításának vagy kiegészítésének 
javasolását;

szorosan be fogják vonni az új polgári 
kezdeményezés kialakításába, azért, hogy 
az új eszköz maradéktalanul betöltse célját 
és biztosítsa az EU döntéshozatali 
folyamatának átláthatóságát és 
elszámoltathatóságát, lehetővé téve a 
polgárok számára az uniós jog 
módosításának vagy kiegészítésének 
javasolását;

Or. es

Módosítás 16
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(5) emlékeztet a polgári kezdeményezésről 
szóló állásfoglalására1, amelyet a Petíciós 
Bizottság véleményezett; sürgeti a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó
végrehajtási intézkedéseket, amelyek 
világosan meghatározzák a vizsgálati és a 
döntéshozatali folyamatokban részt vevő
intézmények szerepét és kötelezettségeit;

(5) emlékeztet a polgári kezdeményezésről 
szóló állásfoglalására, amelyet a Petíciós 
Bizottság véleményezett; ismét kifejezi 
abbéli elkötelezettségét, hogy a többi 
intézménnyel közösen olyan végrehajtási 
intézkedéseket hozzon, amelyek világosan 
meghatározzák a polgárok jogait és az 
érintett intézmények kötelességeit és 
döntéshozói eljárásait;

Or. en

Módosítás 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

                                               
1 Az Európai Parlament 2009. május 7-i állásfoglalása, a Bizottsághoz intézett arra vonatkozó felkéréssel, hogy 
nyújtson be a polgári kezdeményezés megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatot – P6_TA(2009)0389.
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(9) emlékeztet korábbi kérésére, hogy a 
Parlament és a Bizottság illetékes 
szolgálatai hajtsák végre az EU-polgárok 
számára hozzáférhető jogorvoslati 
eljárások teljes felülvizsgálatát, valamint 
hangsúlyozza, hogy tárgyalásokat kell 
kezdeményezni egy új intézményközi 
megállapodásról, amelynek figyelembe 
kell vennie az európai politikák alakulását 
és az EU-polgárok jogaira helyezett 
növekvő hangsúlyt;

(9) emlékeztet korábbi kérésére, hogy a 
Parlament és a Bizottság illetékes 
szolgálatai hajtsák végre az EU-polgárok 
számára hozzáférhető jogorvoslati 
eljárások teljes felülvizsgálatát, valamint 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy
folytatódjanak a tárgyalások az Európai
Parlament ás a Bizottság közötti 
felülvizsgált keretmegállapodásról, hogy 
teljes mértékben figyelembe lehessen 
venni az EU-polgárok megnövekedett 
jogait, különösen az európai polgári 
kezdeményezéseken keresztül;; 

Or. en

Módosítás 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(14) megjegyzi, hogy a 2009-ben 
beérkezett petíciók továbbra is a 
környezetre, az alapvető jogokra, az 
igazságszolgáltatásra és a belső piacra 
összpontosítanak; földrajzi szempontból a 
petíciók többsége az Unió egészét érintik –
ezután Németországot, Spanyolországot, 
Olaszországot és Romániát –, ami jelzi, 
hogy a polgárok éber figyelemmel követik 
az Unió tevékenységét és a fellépését kérve 
hozzá fordulnak;

(14) megjegyzi, hogy a 2009-ben 
beérkezett petíciók – amelyeknek több 
mint 40%-át  elfogadhatatlanak 
nyilvánították – továbbra is a környezetre, 
az alapvető jogokra, az 
igazságszolgáltatásra és a belső piacra 
összpontosítanak; földrajzi szempontból a 
petíciók többsége az Unió egészét érintik –
ezután Németországot, Spanyolországot, 
Olaszországot és Romániát –, ami jelzi, 
hogy a polgárok éber figyelemmel követik 
az Unió tevékenységét és a fellépését kérve 
hozzá fordulnak;

Or. es
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Módosítás 19
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(14a) elismeri a petícióírók és a Petíciós 
Bizottság munkájának az Unió 
környezetének védelmében betöltött 
jelentőségét; üdvözli a bizottság arra 
vonatkozó kezdeményezését, hogy 
rendeljenek egy tanulmányt az élőhelyek-
irányelv alkalmazásáról a biodiverzitás 
nemzetközi évére készülvén, és hasznos 
eszköznek ítéli a múlt értékelését és a 
biodiverzitással kapcsolatos új uniós 
stratégia megfogalmazását;

Or. en

Módosítás 20
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(14b) különösen elégedett a petíciós 
eljárásból fakadó eredményes esetekkel, 
például a guerande-i Ferme du Casino 
megőrzésével, amely a Natura 2000-
hálózathoz tartozó védett területek egy 
példája, ahol környezeti, társadalmi, 
gazdasági és kulturális érdekek erősítik 
egymást1;
ugyancsak üdvözli a valenciai hatóságok 
döntéseit, hogy nem engedélyezték a 
Parcent számára készült fejlesztési 
terveket, ami tükrözi azt az alapelvet, mely 
szerint a városfejlesztési projekteknek 
biztos víz-erőforrásokkal kell 
rendelkezniük, és környezetvédelmi 
szempontból fenntarthatóknak kell 
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lenniük;
1 Az említett petíció az 551/2008 számú,
amelyet a Salt Marsh szakszervezet 
nyújtott be.

Or. en

Módosítás 21
Willy Meyer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(15) megállapítja, hogy egyre több petíció 
mutat rá a szabad mozgáshoz való jogukat 
gyakorló uniós polgárok által tapasztalt 
problémákra; e petíciók azzal 
foglalkoznak, hogy a befogadó 
tagállamokban túlságosan sokáig elhúzódik 
a harmadik országból származó 
családtagok tartózkodási engedélyeinek 
megadása, valamint nehézségeket okoz a 
szavazati jogok gyakorlása és a képesítések 
elismerése; emiatt üdvözli a nemrégiben 
elindított stockholmi programot1, és 
támogatja a program célkitűzéseinek 
gyors végrehajtását;

(15) megállapítja, hogy egyre több petíció 
mutat rá a szabad mozgáshoz való jogukat 
gyakorló uniós polgárok által tapasztalt 
problémákra; e petíciók azzal 
foglalkoznak, hogy a befogadó 
tagállamokban túlságosan sokáig elhúzódik 
a harmadik országból származó 
családtagok tartózkodási engedélyeinek 
megadása, valamint nehézségeket okoz a 
szavazati jogok gyakorlása és a képesítések 
elismerése;

Or. es

Módosítás 22
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

                                               
1 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A szabadság a biztonság és a jog 
érvényesülésén alapuló térség a polgárok szolgálatában, COM(2009)262 végleges.



PE441.258v01-00 14/24 AM\815973HU.doc

HU

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(16) megismétli korábbi kérését, hogy a 
Bizottság terjesszen elő gyakorlatias 
javaslatokat a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokkal szembeni 
fogyasztóvédelem kisvállalkozásokra 
történő kiterjesztése érdekében, ahogyan 
azt szakmai címjegyzékekkel foglalkozó
társaságok megtévesztő reklámja elleni 
küzdelemről szóló állásfoglalásában1 is 
kérte, tekintve, hogy továbbra érkeznek 
petíciók a Bizottsághoz a szakmai 
címjegyzékekkel kapcsolatos csalások 
áldozataitól;

(16) megismétli korábbi kérését, hogy a 
Bizottság terjesszen elő gyakorlatias 
javaslatokat a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokkal szembeni 
fogyasztóvédelem kisvállalkozásokra 
történő kiterjesztése érdekében, ahogyan 
azt szakmai címjegyzékekkel foglalkozó 
társaságok megtévesztő reklámja elleni 
küzdelemről szóló állásfoglalásában1 is 
kérte, tekintve, hogy továbbra érkeznek 
petíciók a Bizottsághoz a szakmai 
címjegyzékekkel kapcsolatos csalások 
áldozataitól; megjegyzi, hogy a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos európai 
szabályok pozitív szerepet játszhatnak 
ebben az összefüggésben is;

Or. en

Módosítás 23
Elena Băsescu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(17) elismeri a Bizottságnak a Petíciós 
Bizottság tevékenységében játszott 
központi szerepét, amely a petíciók 
értékelésekor, az európai jogszabályok 
megsértésének megállapításakor és a 
jogorvoslat kezdeményezésekor továbbra is 
a Bizottság szakértelmére támaszkodik, és 
elismerését fejezi ki a Bizottság 
erőfeszítéseiért, amelyeket a Petíciós 
Bizottság által kért vizsgálatok teljes 
válaszidejének rövidítése érdekében tett;

(17) elismeri a Bizottságnak a Petíciós 
Bizottság tevékenységében játszott 
központi szerepét, amely a petíciók 
értékelésekor, az európai jogszabályok 
megsértésének megállapításakor és a 
jogorvoslat kezdeményezésekor továbbra is 
a Bizottság szakértelmére támaszkodik, és 
elismerését fejezi ki a Bizottság 
erőfeszítéseiért, amelyeket a Petíciós 
Bizottság által kért vizsgálatok teljes 
válaszidejének rövidítése érdekében tett, 
hogy a polgárok által bejelentett eseteket a 
lehető leghamarabb meg lehessen oldani;

Or. ro
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Módosítás 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(17a) arra biztatja az Európai Bizottságot, 
hogy ha petíciók különleges védett 
területek lehetséges károsodását jelzik, 
már a korai szakaszban avatkozzék közbe 
azáltal, hogy emlékezteti az érintett 
nemzeti hatóságokat abbéli 
elkötelezettségükre, hogy biztosítják a 
92/43/EK irányelv (élőhelyek) által 
Natura 2000-ként besorolt helyszínek 
integritását, ahol pedig szükséges, hozzon 
megelőző intézkedéseket az európai 
jogszabályok tiszteletben tartásának 
biztosítására;

Or. en

Módosítás 25
Kinga Göncz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(17a) üdvözli az újonnan megválasztott 
Bizottságot – különösen az intézményközi 
kapcsolatokért és igazgatásért felelős 
biztost – és bízik abban, hogy a lehető 
legszorosabban és leghatékonyabban 
fognak együttműködni a Petíciós 
Bizottsággal és a polgárok és az európai 
intézmények közötti egyik legfontosabb 
csatornának tekintik ;

Or. en
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Módosítás 26
Willy Meyer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(18a) felszólítja a Bizottságot, hogy 
gyorsítsa fel az összes, a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok lehetséges 
megsértésére vonatkozó eljárással 
kapcsolatos munkáját, hogy elkerüljük a 
helyrehozhatatlan károkat, amelyeket a 
Bizottság lassú cselekvése okozna;

Or. es

Módosítás 27
Marian Harkin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(19) úgy véli, hogy a jogsértési eljárások és 
az azokat követő bizottsági 
sajtóközlemények kikeresése és az adott 
petícióhoz kapcsolása –különösen a 
horizontális jogsértési ügyekben –
szükségtelenül pazarolná a Petíciós 
Bizottság idejét és forrásait;

(19) úgy véli, hogy a jogsértési eljárások és 
az azokat követő bizottsági 
sajtóközlemények kikeresése és az adott 
petícióhoz kapcsolása –különösen a 
horizontális jogsértési ügyekben –
szükségtelenül pazarolná a Petíciós 
Bizottság idejét és forrásait, és kéri, hogy a 
Bizottság tájékoztassa a Petíciós 
Bizottságot minden releváns szabálysértési 
eljárásról;

Or. en
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Módosítás 28
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(22) üdvözli a Bizottság erőfeszítéseit az 
európai jogalkotás jobb végrehajtásának 
előmozdítása terén, valamint azon 
tagállamok pozitív hozzáállását, amelyek 
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
jogsértéseknek a végrehajtási folyamat 
korai szakaszában történő orvoslása 
érdekében;

(22) üdvözli a Bizottság erőfeszítéseit az 
európai jogalkotás jobb végrehajtásának 
előmozdítása terén, valamint azon 
tagállamok pozitív hozzáállását, amelyek 
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
jogsértéseknek a végrehajtási folyamat 
korai szakaszában történő orvoslása 
érdekében; hangsúlyozza mindazonáltal, 
hogy a szabálysértések elleni lépések 
alternatív eszközei nem helyettesíthetik a 
Bizottság Szerződések által megszabott 
felelősségét és annak teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania a panasztevők 
jogait a 2002/141 számú közleményben 
foglaltak szerint;

Or. en

Módosítás 29
Willy Meyer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(22) üdvözli a Bizottság erőfeszítéseit az 
európai jogalkotás jobb végrehajtásának 
előmozdítása terén, valamint azon 
tagállamok pozitív hozzáállását, amelyek 
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
jogsértéseknek a végrehajtási folyamat 
korai szakaszában történő orvoslása 
érdekében;

(22) üdvözli a Bizottság erőfeszítéseit az 
európai jogalkotás jobb végrehajtásának 
előmozdítása terén, valamint azon 
tagállamok pozitív hozzáállását, amelyek 
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
jogsértéseknek a végrehajtási folyamat 
korai szakaszában történő orvoslása 
érdekében; sajnálja másrészt, hogy 
bizonyos tagállamok vonakodnak 
együttműködni a Bizottság munkájában 
és valóban figyelmen kívül hagyják a 
Bizottság figyelmeztetéseit; 
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Or. es

Módosítás 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(23) üdvözli a tagállamok növekvő 
szerepvállalását a Petíciós Bizottság 
tevékenységében és a képviselőik 
részvételét a bizottsági üléseken; úgy véli, 
hogy ezt az együttműködést tovább kell 
erősíteni, hiszen az európai jogszabályok 
végrehajtása – a nemzeti jogrendbe 
történő átültetésüket követően –
elsősorban a nemzeti hatóságok 
felelőssége;

(23) üdvözli a tagállamok növekvő 
szerepvállalását a Petíciós Bizottság 
tevékenységében és a képviselőik 
részvételét a bizottsági üléseken és ; úgy 
véli, hogy ezt az együttműködést tovább 
kell erősíteni;

Or. es

Módosítás 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(23a) hangsúlyozza, hogy a tagállamokkal 
való megerősített együttműködés 
rendkívül fontos a Petíciós Bizottság 
munkája szempontjából; úgy véli, hogy az 
egyik megoldás lehetne a nemzeti 
parlamentekkel való együttműködés 
megerősítése, különösen a Lisszaboni 
Szerződés keretében;

Or. en
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Módosítás 32
Diana Wallis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(23a) arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 
legyenek készek egy átláthatóbb és 
kezdeményezőbb szerep vállalására az 
európai jogszabályok végrehajtásával és 
betartatásával kapcsolatos petíciókra adott 
válaszként;

Or. en

Módosítás 33
Diana Wallis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(23b) úgy ítéli meg, hogy a Lisszaboni 
Szerződés fényében e Parlament Petíciós 
Bizottságának szorosabb 
munkakapcsolatokat kell kovácsolnia a 
tagállamok nemzeti és regionális 
parlamentjeinek hasonló bizottságaival az 
európai ügyekkel kapcsolatos petíciók 
kölcsönös megértésének előmozdítása, 
valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy a polgárok a lehető legmegfelelőbb 
szinten a lehető leghamarabb választ 
kapjanak;

Or. en
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Módosítás 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(24) felhívja a figyelmet a 
Spanyolországban zajló kiterjedt 
urbanizáció hatásairól szóló állásfoglalása1

következtetésire és felszólítja a spanyol 
hatóságokat, hogy értékeljék az ez ügyben 
hozott intézkedéseiket;

(24) felhívja a figyelmet a 
Spanyolországban zajló kiterjedt 
urbanizáció hatásairól szóló állásfoglalása 
következtetésire és felszólítja a spanyol 
hatóságokat, hogy továbbra is biztosítsák
az ez ügyben hozott intézkedéseik 
értékelését, ahogy ezt eddig is tették;

Or. es

Módosítás 35
Marian Harkin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(26) elismeri, hogy az EU tevékenysége 
szempontjából korlátozott jelentőségű 
petíciók egyre gyakoribb száma részben az 
elektronikus úton benyújtott petíciók 
növekvő számával is összefügghet, mivel 
az elektronikus petíciók immár második 
éve meghaladták a postai úton beadott 
petíciók számát;

törölve

Or. en

                                               
1 Az Európai Parlament 2009. március 26-i állásfoglalása a Spanyolországban zajló kiterjedt urbanizáció által az 
európai polgárok egyéni jogaira, a környezetre és az EU jogának alkalmazására gyakorolt hatásról, P6-
TA(2009)0192.
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Módosítás 36
Kinga Göncz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(27) úgy véli, hogy az internet elterjedt 
használatát mint a polgárokkal folytatott 
kommunikáció eszközét ösztönözni kell, 
ugyanakkor megoldást kell találni arra, 
hogy a Bizottságot ne lepjék el a nem 
petíciónak minősülő beadványok; úgy véli, 
hogy az egyik lehetséges megoldás a 
parlamenti regisztrációs folyamat 
felülvizsgálatában rejlik, és támogatja az 
illetékes személyzetet, hogy a kérdéses 
aktákat a Petíciós Bizottsághoz történő 
benyújtásuk helyett irányítsa a Polgárokkal 
Folytatott Levelezés Osztályához;

(27) úgy véli, hogy az internet elterjedt 
használatát mint a polgárokkal folytatott 
kommunikáció eszközét ösztönözni kell, 
ugyanakkor megoldást kell találni arra, 
hogy a Bizottságot ne lepjék el a nem 
petíciónak minősülő beadványok; úgy véli, 
hogy az egyik lehetséges megoldás a 
parlamenti regisztrációs folyamat 
felülvizsgálatában és a petíciók 
kezelésében és értékelésében részt vevő, a 
szükséges nyelvi lefedettséggel még 
mindig nem rendelkező személyzet 
megerősítésében rejlik, és támogatja az 
illetékes személyzetet, hogy a kérdéses 
aktákat a Petíciós Bizottsághoz történő 
benyújtásuk helyett irányítsa a Polgárokkal 
Folytatott Levelezés Osztályához;

Or. en

Módosítás 37
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(27) úgy véli, hogy az internet elterjedt 
használatát mint a polgárokkal folytatott 
kommunikáció eszközét ösztönözni kell, 
ugyanakkor megoldást kell találni arra, 
hogy a Bizottságot ne lepjék el a nem 
petíciónak minősülő beadványok; úgy véli, 
hogy az egyik lehetséges megoldás a 
parlamenti regisztrációs folyamat 
felülvizsgálatában rejlik, és támogatja az 
illetékes személyzetet, hogy a kérdéses 

(27) úgy véli, hogy az internet elterjedt 
használatát mint a polgárokkal folytatott 
kommunikáció eszközét ösztönözni kell, 
ugyanakkor megoldást kell találni arra, 
hogy a Bizottságot ne lepjék el a nem 
petíciónak minősülő beadványok; úgy véli, 
hogy az egyik lehetséges megoldás a 
parlamenti regisztrációs folyamat 
felülvizsgálatában rejlik, és támogatja az 
illetékes személyzetet, hogy a kérdéses 
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aktákat a Petíciós Bizottsághoz történő 
benyújtásuk helyett irányítsa a Polgárokkal 
Folytatott Levelezés Osztályához;

aktákat a Petíciós Bizottsághoz történő 
benyújtásuk helyett irányítsa a Polgárokkal 
Folytatott Levelezés Osztályához, ha az 
ilyen levelezést nem kifejezetten petíciók 
formájában címzik a Parlamentnek ;

Or. en

Módosítás 38
Kinga Göncz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(27a) úgy véli, hogy kutatást kell végezni 
az EU tagállamai polgárai és lakói által az 
Európai Parlamenthez benyújtott petíciók 
számában tapasztalható különbségek 
okait illetően, és egy tájékoztató kampányt 
is kell szervezni a kutatás eredményeiről;

Or. en

Módosítás 39
Elena Băsescu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(29) támogatja egy olyan, többszakaszos 
petíciós mintákat biztosító honlap 
létrehozását, amely tájékoztatja a 
polgárokat a Parlament hatásköréről s 
arról, hogy milyen eredménnyel járhat a 
petíciók Parlamenthez történő benyújtása, 
és e honlapon fel lehet tüntetni az európai 
és nemzeti szintű jogorvoslati alternatívák 
hivatkozásait;

(29) támogatja egy olyan, többszakaszos
interaktív petíciós mintákat biztosító 
honlap létrehozását, amely tájékoztatja a 
polgárokat a Parlament hatásköréről s 
arról, hogy milyen eredménnyel járhat a 
petíciók Parlamenthez történő benyújtása, 
és e honlapon fel lehet tüntetni az európai 
és nemzeti szintű jogorvoslati alternatívák 
hivatkozásait; az Európai Unió különböző 
területeken betöltött felelősségi köreinek a 
lehető legrészletesebb leírását kéri az 
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uniós és nemzeti kompetenciákat illető 
zavar elkerülése végett; 

Or. ro

Módosítás 40
Kinga Göncz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(30a) hangsúlyozza, hogy addig, amíg a 
források ügyében a lehető legjobb 
megoldást meg nem találják, a jelenlegi 
weboldal azonnali javítására van szükség;

Or. en

Módosítás 41
Margrete Auken

Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(31) üdvözli az új eljárási szabályzat 
Parlament általi elfogadását és a petíciók 
kezelésére vonatkozó rendelkezések 
felülvizsgálatát; bátorítja a Titkárság és 
képviselőcsoportok képviselőinek egy, a
Petíciós Bizottság szabályaira és belső 
eljárásaira vonatkozó, felülvizsgált 
képviselői útmutató elkészítésére irányuló 
munkáját, hiszen egy ilyen dokumentum 
nemcsak a képviselők munkáját segítené, 
de egyben a petíciós folyamat 
átláthatóságát is tovább növelné;

(31) üdvözli az új eljárási szabályzat 
Parlament általi elfogadását és a petíciók 
kezelésére vonatkozó rendelkezések 
felülvizsgálatát; ugyancsak üdvözli a 
Petíciós Bizottság szabályaira és belső 
eljárásaira vonatkozó, felülvizsgált 
képviselői útmutatót, hiszen egy ilyen 
dokumentum nemcsak a képviselők 
munkáját segíti, de egyben a petíciós 
folyamat átláthatóságát is tovább növeli;

Or. en
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