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MÓDOSÍTÁSOK

 a Petíciós Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Biztosítani kell, hogy az Unió 
valamennyi polgára, illetve az Unió 
tagállamaiban élő vagy ott székhellyel 
rendelkező természetes és jogi személyek 
egyénileg és csoportosan is bármikor 
élhessenek azzal a jogukkal, hogy az 
EUMSZ 227. cikke szerint petícióval 
forduljanak az Európai Parlamenthez.

Or. en

Indokolás
A petíciós jogot a Szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartája garantálja.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Bármely uniós polgár, valamint 
valamely tagállamban lakóhellyel, illetve 
létesítő okirat szerint székhellyel 
rendelkező bármely természetes vagy jogi 
személy jogosult az európai 
ombudsmanhoz fordulni az Unió 
intézményeinek, szerveinek vagy 
hivatalainak – kivéve az 
igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró 
Európai Unió Bíróságát – tevékenysége 
során felmerülő hivatali visszásságok 
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esetén.

Or. en

Indokolás
Az EUMSZ 24. cikkének harmadik bekezdése és az Alapjogi Charta 41. cikke szerint 
„mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei, szervei és hivatalai 
részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék”.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
szerint bárki írásban fordulhat az Unió 
intézményeihez a Szerződések nyelveinek 
valamelyikén, és ugyanezen a nyelven kell 
választ kapnia.

Or. en

Indokolás
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke szerint.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgársággal járó jogokat az 
Európai Unió Alapjogi Chartájába 
foglalták. A Charta preambuluma szerint 
az Unió „tevékenységei középpontjába az 
egyént állítja, létrehozva az uniós 
polgárság intézményét és megteremtve a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséget”. A Charta 
V. fejezete meghatározza a „Polgárok 
jogai”-t, köztük a 45. cikkben azt, hogy 
minden uniós polgárnak joga van a 
tagállamok területén való szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz.

(3) Az uniós polgársággal járó jogokat az 
Európai Unió Alapjogi Chartájába 
foglalták. A Charta preambuluma szerint 
az Unió „az egyenlőség és a szolidaritás 
oszthatatlan és egyetemes értékein 
alapul”, és „tevékenységei középpontjába 
az egyént állítja, létrehozva az uniós 
polgárság intézményét és megteremtve a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséget”. A Charta 
V. fejezete meghatározza a „Polgárok 
jogai”-t, köztük a 45. cikkben azt, hogy 
minden uniós polgárnak joga van a 
tagállamok területén való szabad 
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mozgáshoz és tartózkodáshoz. Ezt a jogot 
tehát haladéktalanul biztosítani kell a 
román és bolgár állampolgárok számára.

Or. en

Indokolás
Valamennyi uniós polgárnak ugyanazon jogokat kell élveznie.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat. Mint olyan, bizonyítja az 
európai integráció értékét és előmozdítja 
annak jobb megértését, valamint a 
polgárok részvételét az Európai Unió 
alakításában. A polgárokban, amikor életük 
egy részét a nemzeti határokon kívül töltik 
azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, vagy ott letelepszenek, tudatosul 
az uniós jog által a határokon átnyúló 
helyzetekben számukra biztosított jogok 
széles köre, és azokat ki is használják.
Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
valósággá tételéhez.

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén – többek között 
munkavállalás vagy tanulás céljából –
történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat. Mint olyan, bizonyítja az 
európai integráció értékét és előmozdítja 
annak jobb megértését, valamint a 
polgárok részvételét az Európai Unió 
alakításában. A polgárokban, amikor életük 
egy részét a nemzeti határokon kívül töltik 
azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, vagy ott letelepszenek, tudatosul 
az uniós jog által a határokon átnyúló 
helyzetekben számukra biztosított jogok 
széles köre, és azokat ki is használják.
Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
valósággá tételéhez.

Or. en

Indokolás
A másik tagállamban való munkavégzés és tanulás lehetősége az uniós polgárságból fakadó 
alapvető jog.
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Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az 
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 
munkát.

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az 
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 
munkát, továbbá gyakran szembesülnek 
nehézségekkel az állampolgárságuk, 
szociális helyzetük, családi állapotuk vagy 
élettársi kapcsolatuk vonatkozásában más 
tagállamok által előírt, az uniós joggal 
ellentétes közigazgatási intézkedések 
miatt.

Or. en

Indokolás
A nemzeti közigazgatások olykor nincsenek kellően tájékoztatva a polgári és szociális 
jogokkal kapcsolatos hatályos uniós szabályokról. A bejegyzett élettársi kapcsolatban élő 
állampolgárokat is megfelelően kell tájékoztatni arról, hogy milyen jogaik vannak akkor, ha 
más tagállamba költöznek.
.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tanulók mobilitását jelentős 
mértékben elősegíti többek között az 
Erasmus program is. Továbbra is vannak 
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azonban akadályozó tényezők, különösen 
az oklevelek és minősítések kölcsönös 
elismerése terén fennálló hiányosságokból 
adódóan.

Or. en

Indokolás
A polgárok rendszeresen felhívják a PETI bizottság figyelmét azokra a nehézségekre, 
amelyekkel akkor szembesülnek, ha egy másik tagállamban szeretnék elismertetni oklevelüket 
és képesítésüket.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel a szabad mozgáshoz való jog 
jelentősen javítja az egyének életét, 
lényeges, hogy e jog létezéséről és a 
gyakorlásának feltételeiről a lehető 
legszélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk. Mivel minden uniós polgárt 
potenciálisan megillet ez a jog, az Unió 
egészében kell törekedni az 
ismeretterjesztésre.

(11) Mivel a szabad mozgáshoz való jog 
jelentősen javítja az egyének életét, 
lényeges, hogy e jog létezéséről és a 
gyakorlásának feltételeiről a lehető 
legszélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk. Mivel minden uniós polgárt
és harmadik országból származó, 
valamely tagállamban jogszerűen 
tartózkodó állampolgárt potenciálisan 
megillet ez a jog, az Unió egészében kell 
törekedni az ismeretterjesztésre.

Or. en

Indokolás
Az Unió valamely tagállamában jogszerűen tartózkodó, de uniós állampolgársággal nem 
rendelkező munkavállalóknak ugyanolyan jogokat kell élvezniük, mint az uniós polgároknak.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Unió polgárainak, és különösen 
a határokon átnyúló régiók potenciálisan 
mobil munkavállalóinak fel kell hívni a 
figyelmét az Európai Munkahelyi 
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Mobilitás Portálra, ahol tájékozódhatnak 
az Európai Foglalkoztatási Szolgálatról 
(EURES-hálózatról) és annak 
célkitűzéseiről.

Or. en

Indokolás
Az EURES fő célkitűzése iránymutatásokkal és tanácsokkal látni el a potenciálisan mobil 
munkavállalókat a munkalehetőségekről, az EU-n belüli élet- és munkakörülményekről, a más 
tagállamokban érvényes munkajogi szabályozásról és a más tagállamokban meglévő 
munkalehetőségekről, különös tekintettel a határokon átnyúló régiókra.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Az Unió polgárainak figyelmét fel 
kell hívni az e-igazságszolgáltatási 
portálra is, amely tájékoztatást nyújt az 
igazságszolgáltatási rendszerekről és 
szerte az Unióban elősegíti az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, 
22 nyelven.

Or. en

Indokolás
A jog olyan alapvető eleme a társadalomnak, amely meghatározza a politikai, gazdasági és 
szociális környezetet. Ezért kulcsfontosságú, hogy valamennyi polgár tájékoztatást kapjon a 
hatályos jogszabályokról.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) 2013-ban a polgárok európai éve 
nagyon is időszerű lehetőséget fog 
biztosítani arra, hogy a nagyközönség 
ismereteit növeljék az uniós polgársághoz 
kapcsolódó jogaikról és így 
hozzájáruljanak a szabad mozgáshoz való 

(17) 2013-ban a polgárok európai éve 
nagyon is időszerű lehetőséget fog 
biztosítani arra, hogy a nagyközönség 
ismereteit növeljék az uniós polgársághoz 
kapcsolódó jogaikról és így 
hozzájáruljanak a szabad mozgáshoz való 
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jog gyakorlásának megkönnyítéséhez. jog gyakorlásának megkönnyítéséhez, 
különösen a civil társadalom, benne a 
nem kormányzati és helyi szintű 
szervezetek képviselőinek bevonásával.

Or. en

Indokolás
A civil társadalom a nép hangja, ezért a civil társadalom részvétele nélkülözhetetlen a 
haladáshoz és a fejlődéshez.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A polgárokban az uniós polgári 
jogaiknak a tudatosításáért a tagállamokat 
terheli az elsődleges felelősség; az uniós 
szintű fellépés kiegészíti és kipótolja ebben 
a vonatkozásban a nemzeti fellépéseket, 
amint az az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság által 2008. október 22-én aláírt
„Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” című politikai
nyilatkozatban is hangsúlyozásra került.

(22) A polgárokban az uniós polgári 
jogaiknak a tudatosításáért a tagállamokat 
terheli az elsődleges felelősség; az uniós 
szintű fellépés kiegészíti és kipótolja ebben 
a vonatkozásban a nemzeti, regionális és 
helyi szintű fellépéseket, amint azt az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
által 2008. október 22-én aláírt „Partnerség 
az Európáról szóló kommunikációért” 
című politikai nyilatkozat is hangsúlyozza.

Or. en

Indokolás
A regionális és helyi szintű fellépés kulcsfontosságú szerepet játszik az információk lehető 
legszélesebb körben való terjesztésében.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem az európai év költségvetéséből 
finanszírozott egyéb tevékenységek uniós 
finanszírozása létező uniós programokon 
vagy a strukturális alapokon, különösen az
„Európa a polgárokért”, illetve az
„Alapvető jogok és polgárság” programon 

(25) Nem az európai év költségvetéséből 
finanszírozott egyéb tevékenységek uniós 
finanszírozása létező uniós programokon 
vagy a strukturális alapokon, különösen az
Európa a polgárokért, az Alapvető jogok és 
polgárság, az Erasmus és a Mozgásban az 
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keresztül folyósítható, ifjúság programon keresztül folyósítható.

Or. en

Indokolás
A fiatalok külföldi tanulmányait és munkavállalását elősegítő oktatási és képzési programok 
révén a fiatalok jobban megtapasztalhatják, mit jelent európai polgárnak lenni. Ráadásul sok 
munkáltató nagyra értékeli a külföldi tapasztalatot, ami növeli a fiatalok 
foglalkoztathatóságát és javítja kilátásaikat a munkaerőpiacon.

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- megismertetni az uniós polgárokkal, hogy 
hogyan tudnak kézzelfoghatóan részesülni 
az uniós jogok és szakpolitikák előnyeiből, 
amikor egy másik tagállamban élnek, 
valamint az aktív részvételüket ösztönözni 
az Unió szakpolitikáival és ügyeivel 
foglalkozó civil fórumokon;

- megismertetni az uniós polgárokkal, hogy 
hogyan tudnak kézzelfoghatóan részesülni 
az uniós jogok és szakpolitikák előnyeiből, 
amikor egy másik tagállamban élnek
többek között munkavállalás vagy tanulás 
céljából, valamint az aktív részvételüket 
ösztönözni az Unió szakpolitikáival és 
ügyeivel foglalkozó civil fórumokon, 
azonban felhívni figyelmüket az e jogok 
gyakorlását még mindig akadályozó 
tényezőkre is;

Or. en

Indokolás
A személyek szabad mozgása alapvető jog, amelyhez hozzátartozik az uniós állampolgárok 
azon joga is, hogy a választásuk szerinti országban dolgozhassanak, tanulhassanak, illetve 
élhessenek, azonban még mindig előfordulhatnak akadályok.

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- kiépíteni az információforrások 
hatékonyabb hálózatát, valamint 
erőteljesebb kommunikációt folytatni, 
többek között interaktív eszközök révén, 
továbbá valamennyi uniós nyelven 
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tájékoztatást nyújtani az Unió szintjén 
kialakított szakpolitikákról és az ilyen 
szakpolitikák által az emberek magán- és 
szakmai életére gyakorolt hatásokról;

Or. en

Indokolás
A jobb kommunikációs eszközök és hálózati technológia megkönnyíti az uniós polgárok 
számára a jogaikkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférést, valamint fokozza 
rugalmasságukat.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a nagy nyilvánosságot, illetve közelebbről 
meghatározott közönséget célzó 
tájékoztató, oktató és figyelemfelhívó 
kampányok;

- a nagy nyilvánosságot, illetve közelebbről 
meghatározott közönséget célzó 
tájékoztató, oktató és figyelemfelhívó 
kampányok, helyi, regionális és nemzeti 
szinten együttműködve a civil társadalom 
szereplőivel, ideértve a nem kormányzati 
és helyi szintű szervezeteket is;

Or. en

Indokolás
A civil társadalom a nép hangja, ezért a civil társadalom részvétele nélkülözhetetlen a 
haladáshoz és a fejlődéshez.

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- konferenciák és események a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog 
fontosságával és előnyeivel, valamint 
nagyobb általánosságban az uniós polgárok 
polgári jogaival kapcsolatos vita 
ösztönzésére és ezekkel kapcsolatban 
figyelemfelhívás;

- konferenciák és események a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog 
fontosságával és előnyeivel, valamint 
nagyobb általánosságban az uniós 
polgárok, köztük a harmadik országokból 
származó, az Unió területén jogszerűen 
tartózkodó állampolgárok polgári jogaival 
kapcsolatos vita ösztönzésére és ezekkel 
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kapcsolatban figyelemfelhívás;

Or. en

Indokolás
Az Unió valamely tagállamában jogszerűen tartózkodó, de uniós állampolgársággal nem 
rendelkező munkavállalóknak ugyanolyan jogokat kell élvezniük, mint az uniós polgároknak.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az uniós polgárok jogaival foglalkozó
„egyablakos ügyintézési” információs 
rendszer kulcsfontosságú elemeiként a 
többnyelvű Europe Direct és az „Önök 
Európája” elnevezésű internetes portál 
szerepének és ismertségének megerősítése;

az uniós polgárok jogaival foglalkozó
„egyablakos ügyintézési” információs 
rendszer kulcsfontosságú elemeiként a 
többnyelvű Europe Direct, Eures és az
„Önök Európája” elnevezésű internetes 
portál szerepének és ismertségének 
megerősítése;

Or. en

Indokolás
Az EURES fő célkitűzése iránymutatásokkal és tanácsokkal látni el a potenciálisan mobil 
munkavállalókat a munkalehetőségekről, az EU-n belüli élet- és munkakörülményekről, a más 
tagállamokban érvényes munkajogi szabályozásról és a más tagállamokban meglévő 
munkalehetőségekről, különös tekintettel a határokon átnyúló régiókra.

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- olyan probléma-megoldó eszközök mint 
a SOLVIT szerepének és ismertségének 
megerősítése annak érdekében, hogy az 
uniós polgárok számára lehetővé váljon a 
jogaik hatékonyabb gyakorlása és védelme.

a SOLVIT-hoz, az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságához, illetve az európai 
ombudsmanhoz hasonló 
problémamegoldó eszközök szerepének és 
ismertségének megerősítése annak 
érdekében, hogy az uniós polgárok 
számára lehetővé váljon a jogaik 
hatékonyabb gyakorlása és védelme.

Or. en
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Indokolás
A petíciós jogot a Szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartája garantálja, és bármely 
uniós polgár jogosult az európai ombudsmanhoz fordulni az Unió intézményeinek 
tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságok esetén.

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Költségvetés
A polgárok európai évéhez (2013) 
kapcsolódó tevékenységek költségvetési 
kerete 5 millió euró.

Or. en

Indokolás
Megfelelő költségvetésre van szükség a javaslatban szereplő célok eléréséhez.


