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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.. megjegyzi, hogy a közösségi jogszabályok alkalmazásának ellenőrzéséről szóló bizottsági 
összefoglalóban nagyobb hangsúlyt kap az átültetés, mint a tényleges alkalmazás; 
felszólítja a Bizottságot, hogy megfelelően ismerje el a petícióknak a közösségi 
jogszabályok tényleges alkalmazásában játszott szerepét; a petíciók gyakran az első 
mutatói annak, hogy az átültetésen túl a tagállamok késlekednek a jogi intézkedések 
végrehajtásával; 

2. üdvözli a tanácsot vagy jogorvoslatot kereső, illetve panaszt benyújtó állampolgárok 
számára „Az EU polgárait megillető jogok” weboldallal kialakulóban lévő egyablakos 
ügyintézési rendszert. Hatványozottan nőtt a magyarázat és útmutatás szüksége azzal 
párhuzamosan, hogy a széles körben népszerűsített „Polgári kezdeményezés” (EUSz. 11. 
cikk (4) bekezdés) bekerült a polgári részvétel eszközei közé. Az Európai Parlament a 
polgárok számára nyújtott jobb útmutatást célzó saját terveivel való összhang biztosítása 
érdekében szeretne részt venni ennek a portálnak a fejlesztésében;

3. úgy véli, hogy az uniós polgároknak a Bizottságtól azonos szintű átláthatóságot kellene 
elvárniuk függetlenül attól, hogy hivatalos formában tesznek panaszt, vagy a 
Szerződésben biztosított petíciós jogukat gyakorolják; kéri ezért, hogy a Petíciós Bizottság 
világos tájékoztatást kapjon a nyílt petícióval párhuzamosan lefolytatott jogsértési 
eljárások különböző fázisairól; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy a Petíciós Bizottság 
és a nyilvánosság számára tegye egyértelművé a megkeresések és panaszok tekintetében 
követendő eljárásokat;

4. támogatja a Bizottság 2009-re és azon túlra annak biztosítása érdekében tervezett 
intézkedéseit, hogy a tagállamok megfeleljenek különösen a hulladékról szóló 
jogszabályoknak, és kéri a folyamatba történő bevonását a függőben lévő, különösen a 
Campaniából érkező petíciók esetében.


