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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. hangsúlyozza, hogy „az Európai Parlamenthez intézett petíció benyújtására való 
jogosultság” csak egy kozmetikázásra szolgáló eszköz, amely az „európai polgárság” 
fogalmát – és ezzel a tulajdonképpen antidemokratikus és elszámoltathatatlan uniós 
intézményeket – hivatott a demokratikus legitimitás hamis köntösébe öltöztetni, és ebben 
az összefüggésben megerősíti, hogy a nemzeti és uniós szinten az Európai Unió 
tevékenységi köréről folytatott tájékoztató kampányok az európai projekt egyre 
kedvezőtlenebb megítélésének javítását célzó indokolatlan propaganda részei;

2. megismétli korábbi arra irányuló kéréseit, hogy a Petíciós Bizottság kapjon egyértelmű 
tájékoztatást az olyan jogsértési eljárások különböző szakaszairól, amelyekre lezáratlan 
petíciók is vonatkoznak;

3. felhívja a Bizottságot annak elismerésére, hogy a petíciók jelenlegi mennyisége rossz 
fényt vet az uniós jogalkotásra és annak végrehajtására;

4. úgy véli, hogy tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre és az uniós szabályozás hatalmas 
költségeire, sürgős szükség van a közösségi vívmányok drámai csökkentésére, különösen 
a foglalkoztatás területén;

5. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a vállalkozások és más érdekelt felek egyszerű és 
kiszámítható szabályozási keretet várnak el; ezért rámutat, hogy csökkenteni kell a 
bürokráciát és az adminisztratív terheket, és felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat 
a jogszabályokat, amelyek esetében csökkenthetők a szabályozási költségek;

6. megjegyzi, hogy a tagállamoknak 2011-ben 131 irányelvet kellett átültetniük; rámutat, 
hogy a nemzeti közigazgatási szervekre máris nagy teher nehezedik, és így a jelentős 
számú jogszabály folyamatos átültetését egyre nehezebb biztosítaniuk; megjegyzi 
továbbá, hogy gyorsabban alkotunk új uniós jogszabályokat, mint hogy azokat képesek 
lennénk elolvasni, értelmezni vagy végrehajtani;

7. kéri a panasztételi mechanizmusok tényleges előnyeinek és költségeinek részletes 
értékelését;

8. sajnálatát fejezi ki a Bizottság és a tagállamok kormányainak makacssága és ellenállása 
miatt, például a spanyol tulajdonjog esetében, amelyben számos országból származó 
európai polgártól hosszú éveken keresztül megtagadták az alapvető tulajdon- és szerződési 
jogokat. Ez a kérdés az elmúlt tizenöt év során többször is felmerült a Petíciós 
Bizottságban, ennek ellenére sem a Bizottság, sem a spanyol kormány nem tett hatékony 
intézkedéseket és nem kínált semmilyen jogorvoslatot.


