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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. üdvözli a Jogi Bizottság uniós közigazgatási joggal foglalkozó munkacsoportjának 
következtetéseit;

2. véleménye szerint az Európai Unió hatásköreinek bővülésével a polgárok egyre nagyobb 
mértékben érintkeznek közvetlenül az Unió igazgatásával, anélkül, hogy minden esetben 
rendelkeznének az azzal szemben érvényesíthető megfelelő eljárási jogokkal;

3. rámutat arra, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a megfelelő 
ügyintézéshez való jog a polgárok alapvető jogát képezi, az érintett intézmények által 
egyoldalúan módosítható, „soft law”-nak minősülő igazgatási eljárások pedig nem 
képesek elégségesen védeni az egyének megfelelő ügyintézéshez való jogát;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a minimális minőségi normákat és eljárási 
garanciákat előíró, az Európai Unió igazgatási feladatot ellátó valamennyi szervére 
horizontálisan alkalmazandó, az EUMSZ 298. cikkén alapuló szabályozás megalkotását; 
ezen általános jogszabály hatályának az EUMSZ 298. cikkével összhangban a közvetlen 
uniós igazgatásra kell korlátozódnia;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a nyitott, hatékony és független európai igazgatás útján 
garantálja az Alapjogi Charta 41. cikkében meghatározott, a megfelelő ügyintézéshez való 
jogot, amely alatt valamennyi személy azon jogát kell érteni, hogy ügyeit részlehajlás 
nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék;

6. megállapítja, hogy az európai igazgatásra vonatkozó jövőbeli szabályozás általános elvei 
között szerepelhetnének az egyenlőség elve, valamint a pártatlanság és a függetlenség 
elvei, de mindenképpen rendelkezni kell a méltányosság és a bizalomvédelem, a 
jogszerűség és a jogbiztonság, valamint az arányosság és a nyitottság elveinek 
biztosításáról; 

7. véleménye szerint a szolgáltatási elv bevezetése – amelynek értelmében az igazgatás célja, 
hogy útmutatást és segítséget nyújtson a polgárok számára, és elkerülje a szükségtelenül 
terhes eljárásokat, ezáltal időt és energiát takarítva meg a polgárok és tisztviselők számára 
egyaránt – a szolgáltatásnyújtás javítása és a fokozott hatékonyság révén a polgárok és az 
igazgatás számára egyaránt előnyös lenne;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy fogadjon el az uniós intézmények dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, az EUMSZ 15. cikke alapján elfogadott hatályos 
1049/2001/EK rendelet alapján alkalmazandó eljárásra vonatkozó megfelelő igazgatási 
rendelkezést; ehhez hasonlóan rendelkezéseket kell elfogadni az egyéneknek a személyes 
adatok feldolgozása során való védelmével kapcsolatos szabályokat megállapító, az 
EUMSZ 16. cikke alapján elfogadott hatályos 45/2001/EK rendelet alapján a személyes 
adatok feldolgozása során alkalmazott eljárásra vonatkozóan;
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9. véleménye szerint a természetes, illetve jogi személyek eljárási jogainak – így a 
tájékoztatáshoz és a meghallgatáshoz való jog – garantálása érdekében általános 
szabályokra van szükség, amikor olyan ügyekben hoznak döntést, amelyekben az 
említettek félként szerepelnek és amelyek joghatásokkal járnak az érintett személyre vagy 
jogalanyra, valamint amelyek a saját ügyiratokhoz való hozzáférési joggal kapcsolatosak;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a hatalommal való visszaélés és az önkényes döntések 
megelőzése érdekében vezessen be az EUMSZ 258. cikkén alapuló jogsértési eljárásra 
vonatkozó különös igazgatási rendelkezést; arra kéri továbbá, hogy nyújtson egyértelmű 
tájékoztatást a Petíciós Bizottság számára a valamely nyílt petícióval kapcsolatban 
folyamatban lévő jogsértési eljárások különböző szakaszairól az Európai Parlament elé 
terjeszthető petíció benyújtásához való alapvető jog parlamenti ellenőrzésének biztosítása 
érdekében;

11. megjegyzi, hogy a személyzeti szabályzat megállapítja az összeférhetetlenségre többek 
között a tekintetben vonatkozó általános szabályokat, hogy mikor kell a tisztviselőnek 
tájékoztatnia a feletteseit, ezt azonban a következményekre irányadó, az 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok megsértésével hozott határozatok lehetséges 
hatályon kívül helyezéséhez hasonló szabályokkal kellene kiegészíteni;

12. úgy véli, hogy az uniós polgárok attól függetlenül várhatnának el magas szintű 
átláthatóságot a Bizottság részéről, hogy hivatalos úton panaszt tennének, vagy a 
Szerződés szerinti petíciós jogukat gyakorolnák.


