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RÖVID INDOKOLÁS

A 2014–2020-as időszakra szóló Jogok és polgárság program a következő három korábbi 
program helyébe lép: az Alapvető jogok és uniós polgárság program, a Daphne III program, 
valamint a foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (PROGRESS) 
„Megkülönböztetés elleni küzdelem és sokféleség” és „Nemek közötti egyenlőség” szakasza. 

A programnak támogatnia kell az európai polgárságból eredő jogokat, a 
megkülönböztetésmentesség elvét, a nemek közötti egyenlőséget, a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a gyermekek jogait, valamint az uniós fogyasztóvédelmi 
jogszabályokból származó jogokat. 

A Petíciós Bizottság jelentős számú petíciót kap a program célkitűzéseivel kapcsolatban. 
Egyes kérelmezők és szervezetek kiemelik a finanszírozás fontosságát, és aggodalmukat 
fejezik ki a támogatásokhoz való hozzáférés nehézsége miatt. Ezért a támogatások ésszerű, 
könnyen hozzáférhető és átlátható elosztására van szükség. A támogatást nemcsak a 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok számára kell hozzáférhetővé tenni, hanem a kis 
méretű, nem kormányzati szervezetek által benyújtott nemzeti projektek számára is. 

Az előadó kéri, hogy legyenek nagyobb tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményre (UNCRPD). Ez az egyezmény az első olyan nemzetközi emberi 
jogi eszköz, amelyhez az Unió csatlakozott. Számos petíció tanúskodik a fogyatékossággal 
élő személyek által megtapasztalt nehézségekről, és arról, hogy nem tudnak élni az 
egyezményben lefektetett alapvető szabadságjogokkal és egyéb jogokkal. A Petíciós 
Bizottság az egyezmény betartatása keretét a 33.2. cikk alapján megteremtő szereplők egyike, 
és hatáskörébe tartozik a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme.  

Külön hivatkozni kell az Európai Unió Alapjogi Chartájára. A program kifejezett célkitűzései 
között helyet kell biztosítani az olyan területeknek, mint a rasszizmus, az idegengyűlölet, a 
nemek egyenlősége és a nők, gyermekek és fiatalok elleni erőszak megelőzése.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 

tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződésre, különösen annak 2. és 3. 
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19. cikke (2) bekezdésére, 21. cikke (2) 
bekezdésére, valamint 114., 168., 169. és 
197. cikkére,

cikkére, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre és 
különösen annak 8. és 10. cikkére,
19. cikke (2) bekezdésére, 21. cikke (2) 
bekezdésére, valamint 114., 168., 169. és 
197. cikkére,

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára,

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartása és a 
jogállamiság elvein alapul, amely 
alapelvek közösek a tagállamokban.

(1) Az Európai Unió az emberi méltóság 
tiszteletben tartása, a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartása és a 
jogállamiság elvein alapul, amely 
alapelvek közösek a tagállamokban.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból 
származó alábbi jogaikat: az Unión belüli 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jog, passzív és aktív választójog az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, a 
konzuli védelemhez való jog, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós 
jog. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 
szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén.

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból és az 
Európai Unió által ratifikált olyan 
nemzetközi egyezményekből származó 
jogaikat, mint a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
(UNCRPD). Lehetővé kell tenni, hogy 
gyakorolhassák az Unión belüli szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukat,
passzív és aktív választójogukat az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, a
konzuli védelemhez való jogukat, valamint
a Szerződés nyelveinek bármelyikén az 
Európai Parlamenthez írott petíció 
benyújtásához való jogukat. Elő kell 
segíteni, hogy a polgárok szívesen éljenek, 
utazzanak, tanuljanak vagy dolgozzanak 
egy másik tagállamban, annak tudatában, 
hogy jogaik védelemben részesülnek, 
bárhol tartózkodjanak is az Unió területén.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok számára közös értékeket 
jelent a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés tilalma, valamint a 
nemek közötti egyenlőség. A 
megkülönböztetés valamennyi formájának 

(5) A tagállamok számára közös értékeket 
jelent a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés tilalma, a tolerancia,
valamint a nemek közötti szolidaritás és
egyenlőség. A megkülönböztetés 
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leküzdése már létező célkitűzés, amelynek 
megvalósítása a finanszírozás elosztását is 
magába foglaló összehangolt fellépést 
igényel.

valamennyi formájának leküzdése már 
létező célkitűzés, amelynek megvalósítása 
a finanszírozás elosztását is magába foglaló 
összehangolt fellépést igényel.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyek jogainak Unión belüli 
támogatása és előmozdítása, a 
megkülönböztetés és az egyenlőtlenségek 
leküzdése, valamint az uniós polgárság 
előmozdítása hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégián belüli konkrét célkitűzések 
és kiemelt kezdeményezések 
támogatásához.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program általános célkitűzése olyan 
térség létrehozása, ahol a személyeknek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésbe és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájába foglalt jogait támogatják és 
védik.

A program általános célkitűzése olyan 
térség létrehozása, ahol a személyeknek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésbe, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájába és a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménybe foglalt jogait támogatják és 
védik.

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a nemek egyenlőségének 
előmozdítása valamennyi tevékenysége 
során;

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) a nők, a gyermekek és a fiatalok 
elleni erőszak megelőzése és leküzdése, 
valamint támogatás biztosítása az 
áldozatok és a veszélyeztetett csoportok 
számára;

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bc) a rasszizmus, az idegengyűlölet és az 
intolerancia hasonló formái ellen való 
küzdelem;

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
célkitűzések megvalósításának mérésére 
szolgáló mutatóként kell alkalmazni többek 
között az említett jogok tiszteletben 
tartásának, gyakorlásának és 
végrehajtásának európai megítélését és a 
panaszok számát.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
célkitűzések megvalósításának mérésére 
szolgáló mutatóként kell alkalmazni többek 
között az említett jogok tiszteletben 
tartásának, gyakorlásának és 
végrehajtásának európai megítélését, 
valamint a panaszok és petíciók számát.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; szakértői testületek és 
szervezetek, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti európai szintű 
hálózatépítés; szakértői hálózatok 
finanszírozása; európai szintű 
megfigyelőállomások finanszírozása.

(d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; a program által lefedett 
területeken tevékenykedő nem 
kormányzati szervezetek támogatása;
szakértői testületek és szervezetek, 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
közötti európai szintű hálózatépítés; 
szakértői hálózatok finanszírozása; európai 
szintű megfigyelőállomások 
finanszírozása.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A program különböző konkrét 
célkitűzései között kiegyensúlyozott 
módon kell elosztani az éves támogatást. 
Minden egyes célkitűzésre nézve 
rendelkezésre kell bocsátani a támogatás 
indikatív lebontását. 

Or. en


