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Az Európai Unió polgárai és lakosai nem késlekedtek petíciót benyújtani az Európai Parlamentnek, és 
kifejezték haragjukat és félelmeiket a gazdasági válság hatásával való mindennapos küzdelmük miatt. 
Azon információk mellett, melyet e petíciók nyújtanak a megszorításoknak az érintettek jogaira 
gyakorolt személyes hatásáról, némely petíciók előretekintőbbek voltak, és az Európai Parlamenti 
választások közeledtével a civil társadalom nagyobb mértékű bevonását tárgyalták, valamint egy, 
Európa választásokat követő jövőbeli kormányzására vonatkozó lehetséges egyezmény létrehozásával 
foglalkoztak.
Ennek alapján és a Petíciós Bizottság átfogó vitája nyomán, melyen részt vettek az Európa Mozgalom, 
Európai Föderalisták Uniója és a Fiatal Európai Föderalisták képviselői, határozat született egy 
szélesebb körű meghallgatás megrendezéséről, melyre szerte Európából meghívást kapnak civil 
szervezetek és petíciók benyújtói, több kiemelkedő szakértővel és elemzővel egyetemben.

A demokrácia alappillérei a legitimitás és az elszámoltathatóság. Mégis, a gazdasági válság felszínre 
hozta, hogy európai szinten a hatékony és megfelelő kormányzás egyértelműen hiányzik. A kormányok 
gyakran tehetetlennek tűnnek a globális pénzügyi piacok erejével szemben. Bebizonyosodott továbbá 
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az is, hogy a mai világban az európai és más szinteken, többek között a G8-ak és G20-ak szintjén 
történő, a kérdés kezelését célzó számos próbálkozás ellenére komolyabb intézkedéseket kell hozni 
európai szinten az egyre inkább kiszolgáltatott polgárok jogainak előmozdítása és védelme érdekében.
A jövő kihívásainak kezelése érdekében Európának hiteles, látható és elszámoltatható gazdasági 
kormányzásra van szüksége.

1. Bevezető és köszöntő beszéd: 
Erminia Mazzoni, a Petíciós Bizottság elnöke    

2. MIÉRT? 
A gazdasági válság és a megszorítási politika pusztító szociális válsághoz 
vezetett Európában, és félő, hogy aláássa a polgárok szociális jogait (EUSZ 
3. cikk (3) bekezdés). Európának első helyre kell helyeznie a polgárokat, és 
tevékenykednie kell a jólétük érdekében. 

Előadók:   Adriana Cerretelli - Sole 24 Ore, Enrique Serbeto - ABC

Petíciók benyújtói:
T.P. görög állampolgár által benyújtott 1698/2012. számú petíció az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 28. cikkének állítólagos megsértéséről

Antoni Barbarà Molina spanyol állampolgár által a Dempeus per la Salut Pública nevében 
benyújtott 1255/2012. számú, 2 aláírást tartalmazó petíció a katalán és a spanyol egészségügyre 
irányuló állami kiadások csökkentéséről

Sara Campuzano Casas spanyol állampolgár által benyújtott, 6 aláírást tartalmazó 0949/2012. 
számú petíció pénzügyi eszközök egy takarékpénztár ügyfeleinek történő értékesítése során tett 
visszaélésekről

3. MIT? 
Európai gazdasági kormányzás és közös gazdaságpolitika, valamint 
költségvetési szolidaritás és költségvetési koordináció?

Előadók:  Prof. Elena Carletti -  Università Bocconi- EUI Firenze, 
Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission ,
Pauline Gessant - a Fiatal Európai Föderalisták elnöke

Petíciók benyújtói:
Teodórosz Pitikárisz görög állampolgár által benyújtott 1125/2011. számú petíció a közösségi 
jogszabályoknak a trojka keretében az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank általi 
állítólagos megsértéséről

Janez Vuk szlovén állampolgár által benyújtott 0591/2012. számú petíció a pénzügyi válságról



OJ\1003299HU.doc 3/3 PE519.517v01-00

HU

-
4. HOGYAN?

A jelenlegi eredményekre való támaszkodás, ezek megszilárdítása és egy új, 
minőségi lépés megtétele további szerződésváltoztatások által egy konvent 
útján, melyet az Európai Parlament kezdeményez az EUSZ 48. cikkének (2) 
bekezdése szerint, a civil társadalom lehető legnagyobb mértékű bevonásával. 

Előadók:  Jo Leinen, Andrew Duff, 
Gerald Häfner európai parlamenti képviselők 
Petíciók benyújtói


