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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlamenthez intézett petíció benyújtásához való jog az 
európai polgárság egyik alapvető pillére, amely biztosítja az eszközöket a 
nyilvánosságnak az Európai Unió döntéshozatali folyamatában való növekvő 
részvételéhez; mindezek fényében hangsúlyozza a Petíciós Bizottság alapvető szerepét a 
polgárok, a Parlament és a Bizottság közötti hatékony összeköttetés terén;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy ismerje el a petícióknak az uniós jogszabályok 
alkalmazásának nyomon követésében játszott szerepét, és rámutat, hogy a petíciók révén 
jelzik először azokat a problémákat, amelyek az uniós jogszabályok helytelen 
végrehajtásából erednek;

3. megismétli korábbi arra irányuló kéréseit, hogy a Petíciós Bizottság kapjon egyértelmű 
tájékoztatást az olyan jogsértési eljárások különböző szakaszairól, amelyekre lezáratlan 
petíciók is vonatkoznak;

4. rámutat a gazdasági és társadalmi válságot, valamint a megszorító intézkedéseket –
amelyek félő, hogy aláássák a polgárok szociális jogait – érintő számos petícióra, és 
emlékeztet arra, hogy Európának első helyre kell helyeznie a polgárokat, és 
tevékenykednie kell a jólétük érdekében;

5. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet fényében az uniós jogszabályoknak még 
hatékonyabbnak és eredményesebbnek kell lenniük, és minimális költségek mellett 
előnyöket biztosítaniuk, a szubszidiaritás és az arányosság elvének figyelembevétele 
mellett;

6. hangsúlyozza, hogy a közszféra nem megfelelő igazgatása miatt a polgárokra nehezedő 
terhek folyamatosan növekednek; ezért sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fokozzák erőfeszítéseiket ezen a területen a közszféra igazgatásának javítása és a 
költségek csökkentése érdekében;

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a vállalkozások és más érdekelt felek egyszerű és 
kiszámítható szabályozási keretet várnak el; jelzi, hogy a túlzott szabályozás zavarja a 
versenyképességet és lassítja a gazdasági növekedést; ezért rámutat, hogy csökkenteni kell 
a bürokráciát és az adminisztratív terheket, és felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat a jogszabályokat, amelyek esetében csökkenthetők a szabályozási költségek;

8. sürgeti a tagállamokat, hogy a vállalatokra ne rójanak szükségtelen adminisztratív 
követelményeket és terheket; a tagállamoknak ezért egyértelműen azonosítaniuk kell az 
uniós jog kötelező erejű rendelkezéseit és a végrehajtásuk vonatkozásában a parlamentek 
által nemzeti szinten javasolt intézkedéseket, továbbá egyértelművé kell tenniük a 
kiegészítő (az uniós jogban nem említett) rendelkezések bevezetésére vonatkozó 
szabályokat;
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9. úgy véli, hogy a tagállamoknak az uniós jogszabályok nemzeti rendszerbe való átültetése 
során vagy mennyiségileg pontosan kell átültetniük az irányelv rendelkezéseit, vagy 
magyarázatot kell adniuk arra, hogy miért vélik úgy, hogy az átültethető rendelkezéseket 
nagyobb mértékben kell bővíteni, mint azt az uniós jogszabályok meghatározott 
minimumkövetelményei előírják;

10. rámutat, hogy a tagállamok számára az egyik legfőbb problémát a jogalkotási aktusok 
kidolgozási, kialakítási, tervezési vagy elfogadási szakaszaira vonatkozó formális jogi 
követelmények jelentik; megjegyzi, hogy az uniós jog átültetésének folyamata még jobban 
elhúzódhat, ha e szakaszok időtartama alatt változik a kormány összetétele; emellett 
problémák adódhatnak abból, ha az irányelvek rendelkezéseinek átültetéséért felelős 
közigazgatási intézmények szervezeti egységei között nincs koordináció vagy 
együttműködés;

11. kéri a panasztételi mechanizmusok (EU Pilot, Solvit stb.) tényleges előnyeinek és 
költségeinek részletes értékelését;

12. hangsúlyozza, hogy az EU Pilot kezdeti kísérleti szakasza már befejeződött, és mostanra 
jól bevált munkamódszer lett, amely lehetővé teszi a Bizottság, a projektben résztvevő 
tagállamok és a polgárok számára, hogy elérjék a szükséges eredményeket; megjegyzi, 
hogy az EU Pilot eszköz legfőbb problémája, hogy a panasztevők nem vesznek részt 
benne, és hogy az eszközön belüli dokumentumokhoz nem lehet nyilvánosan hozzáférni, 
ezért jogilag kötelező erejű intézkedések révén kell a panasztevők részvételére vonatkozó 
egyértelmű szabályokat elfogadni;

13. sürgeti az EU Pilot projekttel kapcsolatos együttműködés és a projekt hatékonyságának 
javítását, elsősorban az elfogadott hozzávetőleges feltételeknek való szigorúbb 
megfelelés, valamint a Bizottság kérdései és a tagállamok válaszai minőségének javítása 
érdekében;

14. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa az illetékes nemzeti intézményeket az uniós 
szabályok megfelelő átültetésének és alkalmazásának biztosításában, az új (vagy részben 
módosított) jogszabályok időben történő és megfelelő végrehajtásával kapcsolatos fő 
kockázati tényezők meghatározásában, valamint tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy 
milyen kockázatcsökkentő tényezőket kell előirányozni a végrehajtásra vonatkozó 
tervekben; sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy fordítson nagyobb figyelmet a nemzeti 
közigazgatások és a Bizottság közötti kétoldalú kommunikáció kialakítására, valamint a 
tagállamok számára biztosított egyéb támogatási formákra;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy felhasználóbarát adatbázison keresztül biztosítson nyilvános 
hozzáférést a kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos információkhoz, és ezzel 
nyújtson átfogó tájékoztatást a konkrét uniós jogalkotási aktusokkal vagy tagállamokkal 
kapcsolatos jogsértésekről;

16. úgy véli, hogy a Bizottságnak a kötelezettségszegési eljárást megelőző és az azt követő 
eljárásra vonatkozó szabályokról szóló rendeletre irányuló javaslatot kell benyújtania; e 
szabályok kialakítását konzultációs eljárás révén kell véghezvinni a jogalkotási 
döntéshozatali eljárás előtt;
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17. figyelembe veszi, hogy a lezáratlan kötelezettségszegési eljárások száma folyamatosan 
csökken; értékeli, hogy a tagállamok nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy 
bírósági eljárás nélkül szüntessék meg a jogsértéseket.


