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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy egy hatvanfős olasz, svéd és francia származású 
fiatalkorúakból álló csoport nevében beszél, akik a „Fiatalok Európája: jogok és 
kötelezettségek” című Comenius oktatási és nemzetközi együttműködési programnak 
dolgoznak. A petíció benyújtója több olyan területet – nevezetesen az Internetet, az oktatást, a 
drogokat (alkohol, dohányzás és kábítószerek), valamint a szexualitást – említ, amelyekre, a 
saját, és az általa támogatott fiatalok véleménye szerint, egységes jogszabályoknak kellene 
vonatkozniuk az egész Európai Unióban. A javaslat a származási helyük szerinti tagállamok 
jogszabályainak összehasonlító vizsgálatán alapul. Felteszi végül a kérdést, hogy az Európai 
Unió kész-e megvitatni ezt a javaslatot. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója egy hatvanfős, olasz, svéd és francia gyermekekből álló csoportot 
képvisel, akik a „Fiatalok Európája: jogok és kötelezettségek” elnevezésű Comenius 
nemzetközi oktatási és együttműködési program résztvevői. A petíció benyújtója több olyan 
területet említ, amelyekre a fiatalok véleménye szerint egységes jogszabályoknak kellene 
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vonatkozni az egész Európai Unióban. E területek közé tartozik az internet, az oktatás, a 
drogok (alkohol, dohányzás és kábítószerek), valamint a szexualitás. A petíció benyújtója 
kifejezetten az alábbi területek tekintetében kér uniós szintű szabályozást:

 Egy „internetes személyazonosító kártya” bevezetése, amely az internetes oldalakhoz 
való hozzáféréshez lenne szükséges. Így egyes oldalaknál könnyedén be lehet állítani, 
hogy gyerekek ne férjenek hozzá. 

 Egy tanárokat értékelő rendszer kidolgozása, valamint a kötelező szexuális oktatás 
bevezetése.

 A drog- és alkoholfogyasztás fiatalokra gyakorolt veszélyeivel kapcsolatos 
felvilágosító programok kidolgozása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a 16. 
életévüket betöltött fiatalok alacsony alkoholtartalmú italokat vásárolhassanak az 
éttermekben. Az uniós jogszabályoknak lehetővé kellene tenni, hogy a 18. életévüket 
betöltött nagykorú személyek vásárolhassanak alkoholt az üzletekben.

 A 16. életévüket betöltött várandós kiskorú személyek abortuszról való döntési 
jogának bevezetése. 

 A tagállamok kötelezése arra, hogy a kiskorú szülőknek pénzügyi segítséget 
nyújtsanak.

Az internetes személyiségazonosító kártya és a kapcsolódó elképzelések életkor-ellenőrző és 
egyéb ellenőrző eszközként való alkalmazását már megvitatták. Eddig egy kivételtől 
eltekintve nem találtak hatékony megoldásokat. Először is, mivel az internet egy globális 
rendszer és a szolgáltatások bárhonnan elérhetők, minden olyan megoldást meg lehet kerülni, 
amelyet globálisan nem tartanak tiszteletben, például úgy, hogy bizonyos tartalmakhoz való 
hozzáférés érdekében külföldi címet használnak. Egyetlen ország, sőt, még az EU sincs olyan 
helyzetben, hogy könnyedén megvalósítson olyan globális megoldásokat, amelyeket egy 
globális megállapodás keretében nem támogat a teljes internetes infrastruktúra. Ezenfelül 
számos eddig megvizsgált technikai megoldás további problémákat eredményez, például 
azért, mert nagy mennyiségű, potenciálisan érzékeny személyes adatot gyűjt össze, ami 
visszaéléshez vagy támadásokhoz vezethet.

Az uniós támogatással létrejött STORK projekt1 célja az volt, hogy a biztonságos 
interoperábilis elektronikus személyazonosságra (eID) gyakorlati megoldást találjon. Az eID 
azonban csak az egyik része a problémának, a másik a hitelesítés: bárki beazonosíthatja magát 
egy bizonyos személyként, de ki tudja, hogy igazat mond? A személyazonosság valósságának 
igazolása a hitelesítési folyamat segítségével történik. Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az 
eID-kártyánkat a kártyaolvasóba helyezzük (azonosítás) majd beírjuk a PIN kódot 
(hitelesítés). A megadott adatok érvényességét ezt követően ellenőrzik.

A STORK keretein belül elvégzett – a gyerekek és fiatalok számára különösen érdekes –
egyik kísérleti esetnek a „Safer Chat” (biztonságosabb csevegés) elnevezést adták. A „Safer 
Chat” lehetővé teszi, hogy a csevegőfórumokon (chat room) a belépéshez szükséges 
korhatárnál idősebb személyek behatolása nélkül, biztonságosan tudjanak beszélgetni a 
barátaikkal a fiatalok. Az életkor ellenőrzéséhez az eID-t kell használni. Névre, címre vagy 
egyéb adatokra nincs szükség. A „Safer Chat” bebizonyítja, hogy van lehetőség arra, hogy 
                                               
1 Biztonságos elektronikus személyazonosság egész Európában: https://www.eid-stork.eu/.
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egy online szolgáltatáshoz való hozzáféréshez csak a lehető legszükségesebb információkat 
kelljen megadni. 

A Bizottság 2012 nyarára javaslatot fog tenni az elektronikus azonosításra, hitelesítésre és 
aláírásra vonatkozó jogi keretre. E keret egyik sarokpontját az eID és a hitelesítés 
országhatárokon átnyúló, kölcsönös elismerése és elfogadása jelenti. Ez lehetővé tenné a 
polgárok számára, hogy nemzeti eID-kártyájukat ne csak otthon, hanem más tagállamokban is 
használni tudják online szolgáltatások eléréséhez. Az eID azon szolgáltatásokhoz és 
alkalmazásokhoz való hozzáférésre is használható, amelyek igénybevételéhez biztonságos 
azonosításra és hitelesítésre van szükség: az egész Unióban elismert és elfogadott eID 
rendszerükbe való integrációjával a csevegőfórumok szolgáltatói védettebb online környezetet 
tudnak nyújtani. 

A Bizottság „Biztonságosabb internet” programja a fiatalok biztonságos és felelősségteljes 
internet- és mobil eszköz használatát népszerűsíti. A 30 európai országban megtalálható 
„Biztonságosabb internet” központok tudatosítják a problémát, valamint segítséget és 
támogatást nyújtanak a gyerekek, a tanárok és a szülők számára1.

A Bizottság összeállított egy 28 vezető vállalatból (többek között a Facebook, a Google stb.)2

álló koalíciót, amely kötelezettséget vállalt arra, hogy jobbá és biztonságosabbá teszi az 
internetet a gyerekek és a fiatalok számára. Az érintett vállalatok ígéretet tettek arra, hogy 
olyan kiemelt intézkedéseket tesznek, amelyek megkönnyítik a káros tartalmak jelentését, 
biztosítják az életkornak megfelelő adatvédelmi beállításokat, és több lehetőséget nyújtanak a 
szülői felügyelet és a tartalomszabályozás alkalmazására. Ezenkívül a Bizottság nemrégiben 
közzétett egy stratégiai dokumentumot, amely olyan intézkedéseket határozott meg, amelyek:

 arra ösztönzik az európai vállalkozásokat, hogy gyerekek számára minőségi online 
tartalmakat fejlesszenek

 az internetet használó gyerekek számára biztonságos környezetet teremtenek
 felhívják a figyelmet azokra a kockázatokra, amelyekkel a gyermekek az interneten 

szembesülhetnek, és eszközöket és stratégiákat nyújtanak számukra ahhoz, hogy 
megtanulják megvédeni magukat és kifejleszteni saját kritikus gondolkodásmódjukat 
és digitális jártasságukat

 2013-ra bevezetik az online biztonság oktatását az iskolai tantervek keretében.

Ami az oktatásra vonatkozó jogszabályok javasolt uniós harmonizálását illeti, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 165. cikkével összhangban az oktatás tartalma és 
szervezeti felépítése a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az Unió következésképpen nem tehet 
javaslatot az iskolai tantervre – például a tanárokat értékelő rendszerre, a kötelező szexuális 
vagy a droghasználattal kapcsolatos felvilágosításra – vonatkozó jogszabályokra. A Petíciós 
Bizottság azonban meg kívánja jegyezni, hogy 2006-ban az Európai Tanács és a Parlament 
elfogadta a 2006/962/EK ajánlást, amely meghatározza azt a nyolc kulcskompetenciát, 
amellyel valamennyi európai polgárnak rendelkeznie kell. A szociális és állampolgári 
kompetenciák köréből a petíció benyújtója által kiemelt témák többek között a következők: 
„…A szociális kompetencia kapcsolódik az egyéni és társadalmi jól-léthez, és megköveteli 
                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
2 http://bit.ly/KFXd7k
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annak megértését, ahogyan az egyén saját ideális fizikai és mentális egészségét biztosítani 
tudja, ideértve ennek a maga és családja, illetve közvetlen társadalmi környezete számára 
szolgáló forrásként való felismerését, valamint annak ismeretét, ahogyan az egészséges 
életvitel mindehhez hozzá tud járulni. A sikeres interperszonális és társadalmi részvétel 
érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és a különféle társadalmakban és 
környezetben általánosan elfogadott magatartás megértése (pl. a munkahelyen). Az is 
ugyanennyire fontos, hogy tudatában legyünk az egyénnel, csoporttal, munkaszervezettel, 
nemek közti egyenlőséggel és megkülönböztetésmentességgel, társadalommal és kultúrával 
kapcsolatos alapvető koncepcióknak. Elengedhetetlen az európai társadalmak multikulturális 
és társadalmi-gazdasági dimenzióinak, valamint annak megértése, ahogyan a nemzeti 
kulturális identitás kölcsönhatásba lép az európai identitással. ..."

A tiltott kábítószerek használatával kapcsolatos tájékoztatás tekintetében megjegyzendő, hogy 
a 2007-től 2013-ig tartó időszakra vonatkozó „Drogprevenció és felvilágosítás” egyedi 
program innovatív, határokon átnyúló drogprevenciós projektekhez nyújt támogatást, amelyek 
többek között kampányokat, figyelemfelkeltő projekteket, valamint a fiatalok számára a tiltott 
kábítószerek használatának kockázatairól nyújtott, objektív tájékoztatást foglalhatnak 
magukban. 

A program részleteit lásd a következő weboldalon: http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm  

Az abortusz szabályozására vonatkozó javaslat tekintetében a Bizottság kiemeli, hogy ez a 
kérdéskör a tagállamok hatáskörébe tartozik.

A petíció benyújtójának a kamasz szülők pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatával 
kapcsolatban továbbra is a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel. A Bizottság jelenleg egy 
ajánláson dolgozik, amellyel a gyermekszegénység kezelése érdekében tett tagállami és uniós 
erőfeszítéseket kívánja előmozdítani. A gyermekszegénységre vonatkozó ajánlás 
meghatározza a kulcsterületeken – többek között a családtámogatás, a szülők jobb munkaerő-
piaci hozzáférése, a jövedelemtámogatási intézkedések és a gyermekgondozási, egészségügyi 
és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása terén – történő hatékony beavatkozás 
közös elveit, amelyek egy integrált megközelítés segítségével pozitívan befolyásolhatják a 
kamasz szülők helyzetét. 

Következtetés

Az Európai Unió kizárólag az Európai Uniót létrehozó szerződésben, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben ráruházott hatáskör keretein belül fogadhat el 
jogszabályokat.

Következésképpen az oktatással, drogprevencióval, abortusszal és a fiatal családoknak 
nyújtandó pénzügyi segítséggel kapcsolatos fellépéseket elsősorban a tagállamoknak kell 
végrehajtani. A Bizottság azonban konkrét kezdeményezéseket – többek között ajánlásokat és 
támogatást – készít elő e területek némelyikén.

Az elektronikus azonosító kártyával kapcsolatban az Európai Unió által társfinanszírozott 



CM\903748HU.doc 5/5 PE489.732v01-00

HU

STORK nagyszabású kísérleti projekt1 az Unió egész területére kiterjedő, határokon átnyúló 
hitelesítési platformot ajánl az elektronikus szolgáltatások számára. A Bizottság ez év nyarára 
fog javaslatot tenni az elektronikus azonosításra, hitelesítésre és aláírásra vonatkozó jogi 
keretre.

                                               
1 Az egész Európára kiterjedő biztonságos elektronikus személyazonosság.


