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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza a jogállamiság alapvető jelentőségét, mivel az nemcsak a demokratikus 
kormányzás valamennyi formája törvényességének feltétele, hanem annak is, hogy a 
polgárok teljes mértékben élvezhessék jogszabályokban foglalt jogaikat; 

2. rámutat arra, hogy a polgárok és a civil társadalmi szervezetek továbbra is elsősorban arra 
használják a petíciós eljárást, hogy beszámoljanak arról, illetve kifogásolják azt, hogy a 
különböző szintű tagállami hatóságok nem felelnek meg az uniós jognak; mindezek 
fényében hangsúlyozza a Petíciós Bizottság alapvető szerepét a polgárok, a Parlament és a 
Bizottság közötti hatékony összeköttetés terén;

3. üdvözli, hogy a 28. éves jelentés a Parlament kérésének megfelelően külön fejezetben 
foglalkozik a petíciókkal, amely fejezetben a Bizottság külön bontásban szerepelteti az 
újonnan beérkezett petíciókat; üdvözli a Bizottság jelentését, miszerint az „Európai 
Parlamenthez benyújtott petíciók jogsértési eljárásokat eredményeztek” számos területen; 
hangsúlyozza, hogy a petíciók akkor is fontos információkkal szolgálnak a Parlament és a 
Bizottság számára a polgárok aggályairól, ha azok nem jogsértéssel kapcsolatosak;

4. rámutat a környezetvédelmi jogszabályokkal és különösen a hulladékgazdálkodási 
rendelkezésekkel kapcsolatos kérdéseket érintő számos petícióra; emlékeztet a Bizottság 
2011. június 15-i, az Unió környezetvédelmi jogszabályainak végrehajtásáról szóló 
konferenciáján az elnök által kiemelt pontokra, amelyekben rámutatott arra, hogy gyakran 
elmulasztják a megfelelő környezeti hatástanulmányok elvégzését, figyelmen kívül 
hagyják a nyilvános konzultációkat, továbbá a hulladékgazdálkodási rendszerek 
működésével kapcsolatban is különböző hiányosságok tapasztalhatók;

5. megjegyzi, hogy jóllehet a Bizottság joggal hangsúlyozza, hogy „az uniós jog megfelelő 
alkalmazásáért elsősorban a tagállamok közigazgatási hatóságai és bíróságai felelősek”, az 
Unió polgárai és lakosai rendszeresen nyújtanak be olyan állításokat tartalmazó petíciókat, 
melyek szerint valódi nehézségekkel szembesülnek, amikor a nemzeti bíróságokon és 
közigazgatási szerveken keresztül próbálnak meg jogorvoslatot keresni; hangsúlyozza 
ezért, hogy az európai intézményeknek szintén elsődleges kötelességük, hogy a 
jogérvényesítési és vitarendezési mechanizmusok alkalmazási körében megvizsgálják a 
tagállamok fellépéseit;

6. üdvözli e tekintetben a Bizottság azon következtetését, miszerint meg kell erősíteni a 
problémamegoldó eszközöket; véleménye szerint ezenfelül a Bizottságnak igenlő választ 
kell adnia arra a kérdésre, hogy „a jelenlegi uniós jogorvoslati rendszert ki kell-e 
egészíteni további mechanizmusokkal az uniós jog érvényesítésének erősítése érdekében”;

7. rámutat arra, hogy számos petíció utal az Alapjogi Chartára és az uniós Szerződésekben 
foglalt értékekre, ami az Unió elsődleges jogában foglalt, illetve a tagállamok által 
ténylegesen követett értékek közötti esetleges jelentős eltérésről tanúskodik;
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8. hangsúlyozza, hogy a petíciók Európai Parlamenthez való benyújtásakor a polgárok azt 
várják, hogy a Charta rendelkezései attól függetlenül védelmet nyújtanak számukra, hogy 
mely tagállam területén élnek, illetve hogy az uniós jog végrehajtásának esete forog-e 
fenn; továbbra is aggodalommal tölti el, hogy a polgárok úgy érzik, megtévesztik őket a 
Charta tényleges hatályával kapcsolatban; véleménye szerint ezért alapvető fontosságú, 
hogy megfelelő magyarázatot adjanak a szubszidiaritás elvéről, és tisztázzák a Charta 
hatályát a Parlament szemszögéből;

9. hangsúlyozza ezenfelül, hogy a fentiekhez hasonlóan a polgárok a késedelmes átültetés 
eseteiben is úgy érzik, hogy félrevezetik őket a közösségi jog alkalmazhatóságával 
kapcsolatban; rámutat arra a nyugtalanító tényre, hogy semmilyen jogorvoslati 
mechanizmus nem áll azon polgárok rendelkezésére, akik az adott tagállamban az 
átültetés elmaradása miatt nem hivatkozhatnak alkalmazható közösségi jogszabályra;

10. osztja az Európai Parlament Jogi Szolgálatának a petíciók elfogadhatóságával kapcsolatos 
azon véleményét, miszerint az Európai Parlament tevékenységi körei meghaladják 
hatásköreit; hangsúlyozza, hogy e fogalomnak kell a petíciók Parlament és Bizottság általi 
intézési módjának alapjául szolgálnia;

11. üdvözli a jogsértési ügyek – olyan új eszközök kialakítása és értékelése útján mint az EU 
Pilot és a CHAP (Complaints Handling – Accueil des Plaignants) panasz-nyilvántartási 
rendszer – hatékony kezelésére, a megelőző intézkedések megerősítésére és annak 
lehetőségére helyezett hangsúlyt, hogy az irányelvek késedelmes átültetése esetében már 
korai szakaszban pénzügyi szankciókat kérhessen a Bizottság a tagállamokkal szemben;

12. megjegyzi az EU Pilot projektben részt vevő tagállamok biztató számát (ez 2010 végén
18 volt) és azon ügyek magas számát (az ügyek 81%-a), amelyeket a tagállam 
elfogadhatónak értékelt válaszát követően lezártak; üdvözli az EU Pilot első értékelő 
jelentésének 2010 márciusi elfogadását és felszólít a jövőbeli értékelő jelentések kellő 
időben történő elfogadására annak érdekében, hogy az új mechanizmus tényleges hatása 
és jogérvényesítési képessége folyamatosan értékelhető legyen;

13. hangsúlyozza, hogy a polgárok továbbra sem tájékozottak kellően a jogsértési 
eljárásokról; ezt számos olyan petíció is alátámasztja, amelyek – a petíció benyújtójának 
tudtán kívül – már vizsgálat tárgyát képező körülményekre utalnak;

14. rámutat ezenkívül arra, hogy a petíció benyújtói esetenként kifogásolták, hogy a jogsértési 
eljárások nem nyújtanak végleges megoldást a kapcsolódó petíciókban felvetett különös 
kérdésekre;

15. említést tesz arról a biztató számadatról, miszerint a 2010-ben lezárt jogsértési ügyek 
88%-a „nem került a Bíróság elé, mert a tagállamok még azt megelőzően korrigálták a 
Bizottság által jelzett jogi problémákat, hogy szükség lett volna a jogsértési eljárások 
következő szakaszának elindítására”; véleménye szerint ugyanakkor alapvető fontosságú a 
tagállami fellépések gondos nyomon követése, mivel egyes petíciók olyan kérdésekkel 
foglalkoznak, amelyek az ügyek lezárását követően is megoldatlanok maradnak (lásd 
például a 0808/2006., 1322/2007., 0492/2010., 1060/2010. és a 0947/2011. számú 
petíciókat);
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16. véleménye szerint a pénzügyi korrekciók előírása a Bizottság rendelkezésére álló legfőbb 
jogérvényesítési eszköz a különleges területeken nyújtott uniós finanszírozás érintettsége 
esetében; megjegyzi ugyanakkor, hogy – amint azt az Unió által társfinanszírozott 
projektekkel kapcsolatos számos petíció is bizonyítja – a polgárok a fentiekhez hasonlóan 
nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az e tekintetben megtehető vagy esetleg már megtett 
fellépésekről;

17. üdvözli a Bizottság megelőző intézkedések megerősítésére irányuló erőfeszítéseit; 
különösen támogatja a polgárok uniós jog alkalmazásába való bevonására összpontosító 
tudatosító kezdeményezéseket és megjegyzi, hogy e kezdeményezések nagymértékben 
hozzájárulnak a petíciók benyújtóinak tudatosságához és a Petíciós Bizottság 
hatékonyságához és eredményességéhez;

18. támogatja a Bizottság intelligens szabályozás megközelítését, amely az uniós jog 
alkalmazása nyomon követésének szélesebb politikai ciklusba való integrálására 
összpontosít, amit a bizottság kulcsfontosságú megelőző intézkedésnek tart; rámutat e 
tekintetben arra, hogy a Petíciós Bizottság különösen alkalmas arra, hogy a Bizottság 
partnereként hozzájáruljon ezekhez az erőfeszítésekhez;

19. összességében hangsúlyozza, hogy további erőfeszítéseket kell tenni a Parlament és a 
Bizottság közötti kommunikáció átláthatóságának és kölcsönösségének fokozása 
érdekében; példaként megjegyzi, hogy – a vizsgálatok céljának veszélyeztetése nélkül –
növelni kell a panaszokkal, a jogsértési ügyekkel és más jogérvényesítési 
mechanizmusokkal kapcsolatos információk hozzáférhetőségét; megjegyzi továbbá, hogy 
nyomós közérdek is indokolhatja az említett információkhoz való hozzáférést, különösen 
amikor az emberi egészség vagy a környezet visszafordíthatatlan károsodása forog 
kockán;

20. felszólít e tekintetben arra, hogy a tájékoztatással és együttműködéssel kapcsolatos 
rendelkezések megerősítése érdekében tegyenek valódi és kézzelfogható lépéseket az 
Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált 
keretmegállapodás teljes mértékű végrehajtása irányában.


