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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Petíciós Bizottság 2012. év során folytatott tevékenységeiről
(2013/2013(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Petíciós Bizottság tanácskozásainak eredményéről szóló korábbi 
állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 10. és 11. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 24., 227., 228. és 260. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére és 202. cikkének (8) bekezdésére,

– tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

A. mivel – a Szerződés 30. jegyzőkönyve értelmében – az Európai Unió Alapjogi Chartája a 
Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépését követően már kötelező 
erejűvé vált1; mivel a Parlament ellenzi a Charta hatályának az Európai Bizottság által 
előterjesztett korlátozó értelmezését; mivel ugyanez a Lisszaboni Szerződés jogalapot 
teremt az EU számára arra, hogy csatlakozzon az emberi jogok európai egyezményéhez, 
valamint az európai polgári kezdeményezéshez;

B. mivel 2012-ben a Petíciós Bizottság 1984 petíciót regisztrált, amelyek leggyakoribb témái 
az alapvető jogok, a környezet és a belső piac voltak; 

C. mivel az alapvető jogok területén a bizottság 2012-ben kiemelt figyelmet szentelt a 
fogyatékkal élők jogainak, a gyermekek jogainak, a tulajdonjogoknak, a szabad 
mozgáshoz való jognak, amelyet semmilyen alapú megkülönböztetés nem korlátoz, a 
szólásszabadság és a magánélet védelmének, valamint a dokumentumokhoz és az 
információkhoz való hozzáférés jogának; 

D. mivel a polgárok által benyújtott petíciók a velük szemben tartósan fennálló, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, valamely kisebbséghez való tartozáson, életkoron 
vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésről tanúskodnak.

E. mivel az Unió megkülönböztetés elleni kezdeményezéseit, mint például a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerét késlekedés nélkül át kell ültetni a 
nemzeti jogba, és folyamatosan felül kell vizsgálni és nyomon kell követni a változó 
gazdasági és társadalmi helyzet fényében;

F. mivel a környezetvédelemmel kapcsolatban nem lehet túlbecsülni a szennyezés és a 
jogellenes környezeti gyakorlatok által jelentett veszélyt, a biodiverzitásra és az 
ökoszisztémákra jelentett kockázat, valamint a közegészségügyi kockázat miatt, amelyek 
mind hosszú távúak és gyakran életveszélyesek; mivel 2012-ben a bizottság sok figyelmet 
szentelt a hulladékkal és a vízzel kapcsolatos jogszabályok végrehajtásának, valamint a 

                                               
1 HL C 306., 2007.12.17., 1. o.
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környezetvédelemmel és közegészséggel kapcsolatos projektek és tevékenységek 
hatásvizsgálatának; 

G. mivel a Parlament és a Bizottság közti intézményközi megállapodás ellenére utóbbi 
mintha vonakodna naprakész információkkal szolgálni a környezetvédelmi jogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos jogsértési eljárásokban alkotott véleményéről, illetve az ez 
ügyekben hozott határozatairól; mivel ez fontos probléma, tekintettel arra a 
visszafordíthatatlan kárra és pusztításra, amelyet az ökosztisztémában és az egészség terén 
lehet okozni;

H. mivel 2013 a polgárok európai éve, és éppen az Unió polgárai és lakosai azok, akik –
egyénileg, vagy másokkal összefogva – a legalkalmasabbak az európai jogszabályok 
alkalmazási hatékonyságának értékelésére, illetve annak jelzésére, ha bizonyos 
joghézagok akadályozzák a jogszabályok megfelelő végrehajtását és a jogok teljes körű 
gyakorlását; 

I. mivel a fenti okokból a Petíciós Bizottság 2012-ben sok időt és erőfeszítést fordított a 
polgárság fogalmáról folytatott vitára, amely szorosan összefügg az Unión belüli szabad 
mozgással; mivel a petíciók arról tanúskodnak, hogy az uniós polgárok még mindig széles 
körű és konkrét akadályokkal néznek szembe határokon átnyúló jogaik gyakorlásakor, ez 
a helyzet pedig közvetlen és naponta tapasztalható hatással bír több ezer háztartás életére 
és jólétére; 

J. mivel a petíciós folyamatnak ezután is kiegészítő szerep juthat, illetve kell jutnia a 
polgárok számára elérhető olyan egyéb jogorvoslati mechanizmusok mellett, mint a 
panasz benyújtása az Európai Bizottsághoz vagy az európai ombudsmanhoz; mivel 
különösen a SOLVIT az uniós polgárok rendelkezésére álló fontos eszköz annak 
érdekében, hogy gyors megoldásokat találjanak a belső piaci jogszabályok hatóságok 
általi helytelen alkalmazásának problémájára; mivel a „Gyakorolja jogait!” egységes 
internetes portál fontos információt tartalmaz az uniós jogszabályok jogszerű alkalmazása 
érdekében panasszal élni kívánó polgárok számára;

K. mivel 2012. április 1-jén hatályba lépett a részvételi demokrácia egy új eszköze, az 
európai polgári kezdeményezés és összesen tizenhat (16) kezdeményezést regisztrált egy 
év alatt; mivel a Petíciós Bizottság elsődleges fontosságú szerepet fog játszani a sikeres 
kezdeményezések nyilvános meghallgatásának szervezésében;

L. mivel a 630/2006. számú, több mint egymillió aláírást tartalmazó, az Európai Parlament 
kettős székhelyéről szóló petíció visszatartásra került;

M. mivel továbbra is nyilvánvaló, hogy az uniós polgároknak egyrészt nem áll 
rendelkezésükre világosan strukturált és széles körben terjesztett információ a jogaikkal 
kapcsolatban, másrészt nincs róluk tudomásuk; mivel mindez határozott akadályt képez az 
aktív uniós polgárság előtt;

N. mivel az európai polgárok és lakosok teljes joggal várják el, hogy az általuk a Petíciós 
Bizottsághoz benyújtott kérdésekre az Európai Unió jogi keretein belül szükségtelen 
késedelem nélkül megoldást találjanak, és a Petíciós Bizottság tagjai fellépjenek 
különösen a petíciók benyújtói természeti környezetének, egészségének, szabad 
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mozgásának, méltóságának és alapvető jogainak és szabadságjogainak védelmében;

O. mivel bizonyos petíciók, köztük az egyik legrégebbi lezáratlan petíció, amely az idegen 
nyelvű óraadókkal („lettori”) szemben Olaszországban alkalmazott megkülönböztető 
bánásmódról szól, megoldás nélkül megrekedtek a Bizottság, a Parlament és a nemzeti 
hatóságok között, bizonytalanságban hagyva a petíció benyújtóit, a lezárás látható jele 
nélkül; 

* * *
1. megjegyzi, hogy a 2012-ben az európai uniós polgároktól és lakosoktól az uniós jog 

állítólagos megsértésével kapcsolatban érkezett petíciók jellemzően az alapvető jogok, a 
környezetvédelem, a belső piac és a tulajdonjogok területeire összpontosítottak; úgy véli, 
hogy a petíciók azt mutatják, hogy még mindig széles körű és gyakori az uniós jog nem 
teljes körű átültetése vagy helytelen alkalmazása; ezért úgy véli, hogy az Európai Unió 
jogrendje nem vezet maradéktalanul az elvárt eredményekre;

2. megjegyzi, hogy továbbra is az alapvető jogok a benyújtott petíciók leggyakoribb témái, 
konkrétan a fogyatékkal élők jogaival, a gyermekek jogaival, a tulajdonjogokkal, a 
bármely alapú diszkrimináció nélküli szabad mozgás jogával, a szólásszabadsághoz és a 
magánélethez való joggal, az egyesülés szabadságával, és a dokumentumokhoz és 
információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos problémákat vetnek fel; kéri a 
tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben ezeket a Szerződésben lefektetett jogokat, és 
felhívja a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a kötelezettségeiket nem 
teljesítő tagállamok arra való kötelezésére, hogy szüntessék meg a nemzeti joguk és az 
uniós polgárok alapvető jogai közt fennálló joghézagot;

3. Felhívja a figyelmet a polgárokkal szemben tartósan fennálló, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, valamely kisebbséghez való tartozáson, életkoron vagy 
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésre; Különösen arra figyelmeztet, hogy a 
roma népesség befogadása előtt továbbra is akadályokkal néz szembe Unió-szerte; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy segítse elő a kormányközi együttműködést ezen a területen, 
nyújtson megfelelő anyagi támogatást a romák befogadását célzó nemzeti stratégiák 
végrehajtása számára;

4. kéri a Bizottságot, hogy álljon elő jogalkotási javaslattal, amely végleg rendezi a családi 
állapotot igazoló dokumentumok és hatályuk kölcsönös tagállami elismerését;

5. megismétli korábbi felhívását a tagállamokhoz, hogy biztosítsák a mozgás szabadságát 
minden uniós állampolgár és családjaik számára, a szexuális irányultságon vagy a 
nemzetiségen alapuló megkülönböztetés nélkül; megismétli a tagállamokhoz intézett 
felhívását, hogy a kölcsönös elismerés, az egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség, a 
méltóság, valamint a családi és magánélet tiszteletben tartásának elve alapján teljes 
körűen érvényesítsék a 2004/38/EK irányelv 2. és 3. cikkében garantált jogokat, nemcsak 
a különnemű házastársakra, hanem a bejegyzett élettársra, azonos háztartásban élő 
személyre vagy élettársra vonatkozóan is, akivel egy uniós polgár kellőképpen igazolt, 
szilárd kapcsolatban él, az azonos nemű párok tagjait is beleértve; ezzel összefüggésben 
felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az irányelv szigorú alkalmazásáról;
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6. megjegyzi, hogy továbbra is a környezet a petíciók egyik fő témája, amely bizonyítja, 
hogy a hatóságok ismételten kudarcot vallanak a biodiverzitás és az ökoszisztémák 
megőrzése, és a legmagasabb színvonalú egészségügy biztosítása terén; rámutat 
különösen a hulladékgazdálkodással, a vízüggyel, a projektek és tevékenységek 
környezeti és egészségügyi hatásainak értékelésével kapcsolatos petíciók nagy számára; 
kéri a Bizottságot, hogy erősítse meg a környezetvédelmi szabályozási keretet, különösen 
annak helyes végrehajtását; sajnálja, hogy néhány tagállam – erőfeszítéseik ellenére – nem 
volt képes fenntartható megoldásokat találni a hulladékkezeléssel kapcsolatos 
problémákra;

7. megjegyzi továbbá, hogy a petíciók tanúsága szerint az Európai Unióban élő polgárok 
továbbra is akadályokkal szembesülnek a belső piacon, mégpedig az őket 
magánszemélyként, munkavállalóként, valamint áruk és szolgáltatások nyújtóiként és 
vevőiként megillető szabad mozgás jogának gyakorlásakor. jelzi, hogy különösen a 
határon átnyúló bírósági együttműködés és hatékonyság marad aggályos terület; arra a 
következtetésre jut, hogy a határokon átnyúló fokozott együttműködés és harmonizáció 
jelentős előnyökkel jár a fogyasztók jogainak védelme és a gazdaságélénkítés 
szempontjából.

8. rámutat, hogy a bizottság erőfeszítéseket tett a számos polgár által szorgalmazott uniós 
jogi keret iránti igény közvetítésére, amely alaposabb védelmet és fejlesztéseket nyújt az 
állatjólét terén, beleértve a kedvtelésből tartott és a kóbor állatokat;

9. hangsúlyozza a partvidékről szóló spanyol törvényekkel foglalkozó munkacsoport 
létrehozását, amely alaposan tanulmányozta a vonatkozó petíciókat és 
törvénymódosításokat megismétli a spanyol hatóságokkal tartott közvetlen kapcsolat 
fontosságát ebben a tekintetben, és üdvözli a további együttműködést a tulajdonjogok és a 
környezetvédelem közti optimálisabb egyensúly elérése érdekében; 

10. üdvözli a bizottság következtetéseit az  ifjúsági és családjóléti témájú berlini tényfeltáró 
látogatásáról, különösen a szülői felügyelettel kapcsolatos, határokon átnyúló ügyekben; 
megjegyzi azonban az e témájú, folytonosan érkező újabb petíciók alapján, hogy a 
probléma egyértelműen továbbra is fennáll, és hogy más tagállamokból, köztük Dániából 
is hasonló esetekről értesítették a bizottságot;

11. úgy véli, hogy a jobb irányítás és a hatékonyabb jogorvoslati mechanizmusok közvetlen 
kapcsolatban állnak az átláthatósággal és az információkhoz való hozzáféréssel;

12. ebben a tekintetben felhívja a figyelmet az Eurobarométer közvélemény-kutatására, 
amelyből kiderül, hogy az uniós polgárok csupán 36%-a tartja magát tájékozottnak a 
jogait illetően, és csak 24%-uk érzi tájékozottnak magát azt illetően, hogy mit tehetnek 
jogaik megsértése esetén; ezért hangsúlyozza az információhoz való hatékonyabb 
hozzáférés, valamint a különböző nemzeti és európai uniós intézmények funkciói közti 
világosabb különbségtétel sürgős szükségességét, hogy a petíciókat és a panaszokat a 
megfelelő szervekhez lehessen benyújtani; 

13. felkéri az Európai Bizottságot, hogy tegye felhasználóbarátabbá a „Gyakorolja jogait!” 
weboldalt, és hívja fel az uniós polgárok figyelmét annak létezésére; 
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14. határozott szándéka, hogy 2013 végéig könnyebben kezelhető és figyelemfelkeltőbb 
petíciós weboldalt hoz létre, a petíciós folyamathoz való hozzáférés megkönnyítése és a 
petíciókról, valamint értékes információ közzététele érdekében a petíciókról és egyéb 
jogorvoslati mechanizmusokról; kéri a petícióbenyújtás jogának nagyobb láthatóságát a 
Parlament weboldalán; 

15. hangsúlyozza, hogy a Petíciós Bizottság, más szervek, intézmények és eszközök mellett –
mint az európai polgári kezdeményezés, az európai ombudsman, az Európai Bizottság és a 
vizsgálóbizottságok –önálló és egyértelműen meghatározott szereppel rendelkezik 
kapcsolattartási pontként minden egyes polgár számára; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
Petíciós Bizottságnak továbbra is kapcsolattartási pontnak kell maradnia azon polgárok 
számára, akiknek a jogait megsértik;

16. üdvözli a Bizottság és az európai ombudsman közti konstruktív együttműködést; 
támogatja az ombudsman tevékenységeit az uniós intézmények, testületek, hivatalok és 
ügynökségek tevékenysége során tapasztalható hivatali visszásságok eseteit illetően;

17. üdvözli az Európai Bizottsággal továbbra is folytatott együttműködést; hangsúlyozza 
azonban, hogy a Bizottság részletes és késlekedés nélküli tájékoztatásokat kíván a 
kötelezettségszegési eljárások fejleményeivel kapcsolatban; kéri a Bizottságot, hogy 
mérlegelje a petíciókat és panaszokat a kötelezettségszegési eljárások működését illetően; 
felhívja továbbá a Bizottságot, hogy lássa el a bizottságot információval minden általa 
kivizsgált panasz részleteiről és statisztikai elemzésükről;

18. kiemeli, hogy az uniós intézmények birtokában lévő információikhoz való hozzáférés a 
döntések mögötti politikai és gazdasági megfontolásokat megérteni kívánó polgárok 
elsődleges érdeke; úgy véli, hogy a Bizottság szélesebb körű hozzáférést biztosíthatna a 
vizsgálatokkal és a jogsértési ügyekkel kapcsolatos információkhoz anélkül, hogy 
veszélyeztetné a vizsgálatok célját, és hogy a nyomós közérdek kellőképpen indokolhatja 
az említett iratokhoz való hozzáférést, különösen olyan esetekben, amikor az alapvető 
jogok, az emberi és állati egészség vagy a környezet visszafordíthatatlan károkkal 
szembeni védelme foroghat kockán, vagy amikor egy kisebbséget érintő diszkrimináció 
vagy az emberi méltóság megsértése tárgyában folyik eljárás, feltéve, hogy biztosítják az 
üzleti titkok, valamint a bírósági ügyekhez, a versenyügyekhez és a személyes iratokhoz 
kapcsolódó érzékeny adatok védelmét; 

19. kiemeli különösen a SOLVIT hálózat fontos szerepét a belső piaci jogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos problémák feltárásában és megoldásában; bátorítja ennek az 
uniós eszköznek a bővítését, amelyhez a tagállamoknak megfelelő személyzetről kell 
gondoskodniuk a SOLVIT nemzeti központok részére;

20. hangsúlyozza – ahogy a Jogi Szolgálat is megerősítette –, hogy az európai uniós 
intézmények Szerződésben lefektetett tevékenységi területei szélesebbek az unió által 
gyakorolt hatáskörök összességénél; felhívja az Európai Bizottságot, hogy ezen alapelv 
mentén értelmezze a petíciókat;

21. sajnálja, hogy számos tagállam elhanyagolta az uniós jogszabályok átültetését és 
végrehajtását, ami olyan tartós mulasztást jelent, amely továbbra is aktuálissá teszi a 
bizottság munkáját; ezért sürgeti a tagállamokat, hogy ültessék át és alkalmazzák az uniós 
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jogszabályokat, teljes átláthatóság mellett, és erre a célkitűzésre tekintettel 
elengedhetetlennek véli a tagállami parlamentekkel és kormányokkal való, kölcsönös 
alapon folytatott együttműködés javítását; 

22. üdvözli az európai polgárság 2013-as évét; felkéri az Európai Unió és a tagállamok 
minden intézményét és testületét, hogy ezen év során erősítsék meg az európai polgárok 
számára nyújtott szolgáltatásukat, a Szerződésben foglalt elvek és az e jelentés által feltárt 
tények fényében;

23. megjegyzi, hogy a petíciós mechanizmus nem pusztán szolgáltatás, hanem minden 
európai polgár és lakos joga; szándéka, hogy a petíciós eljárásokat hatékonyabbá, 
átláthatóbbá és pártatlanná tegye, és a Petíciós Bizottság tagjai részvételi jogának 
figyelembevétele mellett azokat olyan módon alakítsa, hogy a petíciók kezelése az egyes 
eljárási szakaszokban is kiállja a bírósági felülvizsgálat próbáját; 

24. hangsúlyozza a parlamenti képviselők tényfeltáró látogatásokon való részvételének 
alapvető szerepét, nemcsak parlamenti részvételi jogosultságként, hanem a petíció 
benyújtójával szembeni kötelezettségként is; megerősíti, ahogy a bizottság előző jelentése 
is tartalmazta, hogy precízebb, írásos eljárási szabályok szükségesek a látogatások 
előkészítése, végrehajtása és értékelése érdekében, biztosítva egyrészt, hogy a tényfeltáró 
látogatás minden résztvevőjének jogában álljon a saját nézőpontjából ismerteti az 
eseményeket, másrészt minden bizottsági tagnak garantálva a döntéshozáatalban való 
részvételt a Petíciós Bizottság által megfogalmazott következtetéseket és ajánlásokat 
illetően;

25. kéri az Elnökök Értekezletét, hogy erősítse meg a bizottság vizsgálati szerepét, és vegye 
figyelembe a bizottság sajátos jellegét teljes és azonnali támogatást nyújtva a javasolt 
tényfeltáró látogatásokhoz;

26. úgy véli, hogy a nyilvános meghallgatások szervezése hasznos módja a petíciók benyújtói 
által felvetett problémák alapos tanulmányozásának; szeretné felhívni a figyelmet például 
a nem hagyományos energiaforrások felderítéséről és kiaknázásáról tartott nyilvános 
meghallgatásra, amely figyelembe vette az uniós polgárok által a petíciókban benyújtott 
aggodalmakat; megjegyzi, hogy amíg az uniós jogszabályokat betartják, a döntések 
meghozása végső soron a tagállamok előjoga;

27. várakozással tekint a sikeres európai polgári kezdeményezések nyilvános 
meghallgatásainak megszervezése elé, együtt a felelős jogalkotó bizottsággal; ismételten 
hangot ad vélekedésének, amely szerint az új eszköz erősíteni fogja az Unió demokratikus 
intézményeit, és tartalmat ad az európai polgárság fogalmának;

28. véleménye szerint a Petíciós Bizottság jobban betölthetné szerepét és hatáskörét, valamint 
erősödhetne láthatósága, hatékonysága, elszámoltathatósága és átláthatósága, ha több 
eszköze lenne arra, hogy az uniós polgárok számára fontos kérdéseket a plenáris ülés elé 
vihesse, továbbá bővülnének annak lehetőségei hogy tanúkat idézhessen be, vizsgálatokat 
folytathasson és helyszíni meghallgatásokat tarthasson;

29. kéri az Elnökök Értekezletét annak vizsgálatára, hogy a tényfeltáró látogatásokkal és a 
plenáris ülésekkel kapcsolatos fenti formai követelmények végrehajtása érdekében az 
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eljárási szabályzat milyen mértékű módosítását tartaná megfelelőnek;

30. felszólítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a Petíciós Bizottság jelentését a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és az európai ombudsmannak, valamint a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, petíciós bizottságaiknak és ombudsmanjaiknak vagy 
hasonló illetékes szerveiknek.
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INDOKOLÁS

A petíciós jog

Az Európai Unió polgárait és az Unió területén lakóhellyel rendelkező személyeket hosszú 
ideje megilleti annak joga, hogy egyénileg vagy valamely szervezet nevében petíciót 
nyújtsanak be az Európai Parlamenthez; ezt a jogot az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (227. cikk) és az Unió Alapjogi Chartája (44. cikk) biztosítja. A petíciós jog 
elengedhetetlen demokratikus eszköz, amelynek segítségével az európai parlamenti 
képviselők tájékozódhatnak a polgárokat ténylegesen és aktuálisan foglalkoztató kérdésekről, 
továbbá megmutatja, hogy az Európai Parlament kész közvetlenül fellépni a polgárok 
jogainak előmozdítása és védelme érdekében.

A Petíciós Bizottság tagjai minden egyes petíció esetében ellenőrzik az elfogadhatóságát, 
elemzik a tartalmát, és intézkedéseket hoznak. Az intézkedések gyakran magukban foglalják 
az Európai Parlament egyéb bizottságaival és más uniós intézményekkel, különösen az 
Európai Bizottsággal folytatott közvetlen párbeszédet, amelynek keretében az említett feleket 
az ügyek kivizsgálására vagy véleménynyilvánításra kérik fel. A bizottság emellett 
konzultálhat a nemzeti közigazgatási szervekkel vagy a tagállamok állandó képviseleteivel is, 
tényfeltáró látogatásokat szervezhet, valamint saját kezdeményezésű jelentéseket készíthet. A 
képviselők célja, hogy következtetések és ajánlások formájában, vagy az ügy más 
intézményekhez, illetve szervekhez való továbbítása révén választ adjanak a petíciók 
benyújtóinak.

A polgárság fogalma

A 2012-es év során a Petíciós Bizottság (PETI) tagjai rengeteg időt és energiát fordítottak 
egyrészt a polgárság fogalmának, másrészt pedig azon akadályoknak a megvitatására, 
amelyekkel az uniós polgárok jogaik gyakorlásakor továbbra is szembesülnek. 

A Petíciós Bizottság különösen örvendett az európai polgári kezdeményezés (EPK) 2012. 
április 1-jei végrehajtásának. Az EPK a transznacionális részvételi demokrácia első eszköze, 
amely lehetőséget kínál a polgárok számára ahhoz, hogy aktívan részt vegyenek az európai 
szakpolitikák és jogszabályok alakításában. A Petíciós Bizottság a sikeres polgári 
kezdeményezések nyilvános meghallgatásainak független szervezőjeként elsődleges szerepet 
játszik majd e folyamatban, az illetékes jogalkotási bizottság mellett. Májusban a képviselők 
az európai fiatalokkal és a „Testvériség 2020” kezdeményezéssel kapcsolatos politikák 
kérdésének szentelt eszmecserét folytattak az Európai Bizottság alelnökével, Maroš 
Šefčovičcsal, amelynek során az alelnök bejelentette az első európai polgári kezdeményezés 
szimbolikus jelentőségű nyilvántartásba vételét.

A Petíciós Bizottság a Brüsszelben tartott márciusi plenáris ülésen kiemelt vitát indított, 
amelynek során az Európai Parlament elfogadta az uniós polgárságról szóló 2010. évi 
jelentésről szóló saját kezdeményezésű jelentését (előadó: Adina-Ioana Vălean). A jelentés –
amelyhez a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, 
valamint az Alkotmányügyi Bizottság is véleményt nyújtott be – az uniós polgárok szabad 
mozgásával és az alapvető jogok védelmével kapcsolatos kérdésekre helyezte a hangsúlyt, és 
rámutatott az azonos nemű élettársak és a roma lakosság által jogaik gyakorlása során 
tapasztalt akadályokra. A dokumentum célja, hogy hozzájáruljon az uniós polgársággal 



PR\932434HU.doc 11/25 PE508.200v01-00

HU

kapcsolatos tudatosság növeléséhez, és előmozdítsa fogalmának megvitatását.

A Petíciós Bizottság az év elején az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
munkájához is hozzájárult két kulcsfontosságú jelentésről szóló vélemény kidolgozásával. 
Amikor a 2013-as évet a polgárok európai évének nyilvánították, a Petíciós Bizottság olyan 
intézkedések meghozatalára szólított fel, amelyek révén tájékoztatják az uniós polgárokat e 
bizottság és az európai ombudsman munkájáról annak érdekében, hogy a polgárok 
hatékonyabban gyakorolhassák és óvhassák az uniós jog által biztosított jogaikat (előadó: 
Nikolaos Salavrakos). A 2014–2020 közötti időszakra javasolt Jogok és polgárság program 
kapcsán a Petíciós Bizottság a fogyatékossággal élő személyek jogaira való hivatkozások 
egyértelmű beillesztését, valamint a program keretében nyújtott támogatások ésszerű, 
könnyen hozzáférhető és átlátható módon való elosztását sürgette (előadó: Adina-Ioana 
Vălean) – e két kérdés már számos korábbi petíció tárgyát képezte.

Az uniós polgárság fogalmának további megvitatása érdekében a Petíciós Bizottság úgy 
döntött, hogy 2013. február 19-én az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal és 
az Európai Bizottsággal közösen meghallgatást rendez.

o A gazdasági válság hatása a polgárság fogalmára

2012 folyamán a gazdasági válság továbbra is súlyosan érintette az Európai Unió legtöbb 
régióját, és gyors ütemben csökkentette több százezer háztartás jólétét. Ez a helyzet 
szkepticizmust váltott ki az uniós polgárok körében mind a tagállami, mind pedig az európai 
szintű demokratikus intézmények megfelelő működésével kapcsolatban, beleértve az Európai 
Parlamenten belüli döntéshozatal módját.

Szeptemberben a Petíciós Bizottságon belül hosszas vitát folytattak egy olyan petícióról, 
amely kimondottan ezzel a kérdéssel foglalkozott. A több mint 10 000 polgár aláírását 
tartalmazó petíció egy európai uniós föderális gazdasági kormányzás, azaz egy költségvetési 
unió létrehozása mellett érvel, amely demokratikusan elszámoltatható lenne az Európai 
Parlament felé, és amely a versenyképesség és a foglalkoztatottság növelését célzó 
strukturális reformokat vonna maga után. A petíció benyújtói továbbá kiálltak amellett, hogy 
a 2014. évi európai parlamenti választásokat követően alkotmányozó konventet kell 
összehívni.

A vita során a Petíciós Bizottság tagjai egyetértettek az állásponttal, miszerint a jelenlegi 
gazdasági válság sérti a polgárok számára a Szerződés és az Alapjogi Charta által biztosított 
nemcsak gazdasági, hanem szociális és politikai jogokat is. Kétségtelen, hogy Unió-szerte 
kiterjedten érzékelhető a demokrácia gyengülése, és mielőbb széles körű nyilvános vitára van 
szükség.

A Petíciós Bizottság ezért úgy döntött, hogy javaslatot tesz egy nyilvános meghallgatás 
megrendezésére 2013 során a polgárok jogai és a gazdasági válság tárgyában. Az 
Alkotmányügyi Bizottsággal közösen tartandó meghallgatáson valamennyi tagállam polgárai 
részt vehetnek, megvitatva a demokratikus elszámoltathatóság és szerepvállalás 
elmélyítésének módozatait és eszközeit.

o A megfelelő ügyintézés és az uniós jog helyes végrehajtásának feltétlen 
szükségessége
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A megfelelő ügyintézéshez való jog olyan alapvető jog, amely biztosítja, hogy a polgárok 
kérdéseivel, problémáival és egyéb ügyeivel pártatlanul, tisztességesen és ésszerű határidőn 
belül foglalkoznak. Az elmúlt években számos petíció alátámasztotta, hogy a polgárok egyre 
gyakrabban kerülnek közvetlen kapcsolatba az Unió igazgatásával, az önkényesség, valamint 
a jogbiztonság és az átláthatóság hiánya pedig csökkentheti az uniós polgárok európai 
intézményekbe vetett bizalmát. Ennek eredményeként a Petíciós Bizottság áprilisban a Jogi 
Bizottsághoz intézett véleményt fogadott el, amelyben aggodalmának adott hangot amiatt, 
hogy nem védik kellőképpen a megfelelő ügyintézéshez való jogot. A vélemény üdvözölte a 
közigazgatási eljárásról szóló új jogszabályra irányuló javaslatot, ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy a jogsértési eljárásokra és az összeférhetetlenségre vonatkozóan egyedi rendelkezésekre 
van szükség (előadó: Margrete Auken).

Az uniós jog megfelelő végrehajtása egyúttal elengedhetetlen feltétele a demokratikus 
kormányzás legitimitásának, valamint annak, hogy a polgárok teljes körűen élhessenek 
jogaikkal. A Jogi Bizottsághoz intézett másik véleményben a Petíciós Bizottság tagjai 
rámutattak arra, hogy a civil társadalmi szervezetek továbbra is a petíciós mechanizmus révén 
számolnak be arról, illetve kifogásolják azt, ha a különböző szintű tagállami hatóságok nem 
felelnek meg az uniós jognak. A Petíciós Bizottság tagjai külön felhívták a figyelmet arra, 
hogy a polgárok továbbra is nagyrészt tájékozatlanok a jogsértési eljárásokkal kapcsolatban, 
és úgy érzik, hogy a késedelmes átültetés eseteiben gyakran félrevezetik őket az uniós jog 
alkalmazhatóságával, valamint az Alapjogi Charta tényleges alkalmazási körével 
kapcsolatban. A Petíciós Bizottság ezért arra sürgetett, hogy tegyenek az átláthatóság 
növelésének irányába mutató érdemi és kézzelfogható előrelépéseket a panaszokkal, a 
jogsértési ügyekkel és más jogérvényesítési mechanizmusokkal kapcsolatos információk 
hozzáférhetőségének javítása révén (előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg).

Az alapvető jogok védelme

Az elmúlt évekhez hasonlóan az alapvető jogok továbbra is a Petíciós Bizottsághoz beérkezett 
petíciók egyik fő tárgyát képezik. A 2012-ben benyújtott petíciók közül összesen xx 
kifogásolta valamilyen formában az alapvető jogok megsértését, illetve szólított fel a 
Chartában és a Szerződésekben foglalt európai értékek hatékonyabb védelmére. Ez a 2012-
ben benyújtott petíciók xx%-át jelenti, a 2011-es, 2010-es és 2009-es xx%-kal szemben. 

Az Unió és intézményei kötelesek tiszteletben tartani, garantálni, védelmezni és előmozdítani 
az európai polgárok alapvető jogait. A Petíciós Bizottságra e tekintetben központi szerep 
hárul, mivel kifejezetten őt bízták meg azzal a feladattal, hogy a petíciók benyújtóinak 
nevében bírósági úton kívüli megoldást találjon, ezzel segítve a polgárokat alapvető jogaik 
gyakorlásában, valamint a Chartában és a Szerződésekben foglalt értékek és elvek megfelelő 
alkalmazásában.

Az e területen folytatott munkához a Petíciós Bizottság az Európai Unióban az alapvető jogok 
helyzetéről (2010–2011) szóló, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsághoz 
intézett véleménnyel járult hozzá (előadó: Adina-Ioana Vălean). A vélemény felhívta a 
figyelmet a polgárokkal szemben tartósan fennálló, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, valamely kisebbséghez való hovatartozáson, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetésre. Egyúttal sajnálatának adott hangot a 
tömegtájékoztatás szabadságának korlátozásai miatt, ami gyakran gátolja a 
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médiapluralizmust, továbbá emlékeztetett a polgárok Európai Unión belüli szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogára; valamint hangsúlyozta, hogy a szociális biztonsági ellátások, a 
nyugdíjak és az egészségügyi ellátások hordozhatósága, illetve a szakmai képesítések és a 
családi állapotra vonatkozó dokumentumok és ezek joghatásainak elismerése fontos jogot 
képeznek.

o A fogyatékossággal élő személyek jogai

2012. december 5-én a Petíciós Bizottság aktívan részt vett a fogyatékossággal élő személyek 
harmadik Európai Parlamentjén. Számos petíció tanúskodik a fogyatékossággal élők által 
tapasztalt nehézségekről és arról, hogy a gyakorlatban nem élvezik a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben foglalt alapvető szabadságokat és jogokat. A 
Petíciós Bizottság tagjai ezért nagyon komolyan veszik az egyezmény végrehajtási keretének 
megalkotásával kapcsolatos feladatukat, és arra a Bizottság munkája során rendszeresen 
hivatkoznak.

A rendezvény során a Petíciós Bizottság tagjai figyelmeztettek arra, hogy az érintett polgárok 
gyakorta hívják fel a bizottság figyelmét a fogyatékossággal élő személyekkel szembeni 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazását jellemző hiányosságokra. Ez a helyzet akadályokat 
gördít e személyeket uniós polgárként megillető jogok gyakorlása elé, amilyen például az 
oktatási rendszer rendes használata, valamint a foglalkoztatáshoz, a biztosításhoz, a 
finanszírozáshoz vagy a tömegközlekedési eszközökhöz való hozzáférés. 

A Petíciós Bizottság tagjai emlékeztették a résztvevőket arra, hogy a bizottsághoz már 2009-
ben beérkezett egy több mint 1 000 000 aláírást tartalmazó petíció, amely felszólított arra, 
hogy valamennyi európai uniós szakpolitika keretében nyújtsanak kiterjedt védelmet a 
fogyatékossággal élő személyek számára. Egy másik, közelmúltban benyújtott petíció pedig 
azt kifogásolta, hogy egyes tagállamok visszaélnek az uniós strukturális alapokkal, ami 
hátráltatja a fogyatékosságügyi stratégia célkitűzéseinek elérését. A Petíciós Bizottság arra 
sürgette az Európai Bizottságot, hogy a fogyatékosság kérdését előzetes feltételként az Unió 
által finanszírozott valamennyi projektbe építse be.

o A véleménynyilvánítás szabadságának védelme és a magánélet védelme

2012 első felében a hamisítás elleni multinacionális kereskedelmi megállapodás (ACTA) 
bizonyult az egyik legvitatottabb kérdésnek az Európai Parlamentben. Februárban a Petíciós 
Bizottság elnöke, Erminia Mazzoni és az ACTA-megállapodás európai parlamenti előadója, 
David Martin (a felelős Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagja) hivatalosan átvett egy több 
mint két és félmillió aláírást tartalmazó petíciót. A petíció benyújtói elítélően nyilatkoztak az 
ACTÁ-ról, arra hivatkozva, hogy a megállapodás sértené a polgároknak a 
véleménynyilvánítás szabadságával és a magánélet védelmével kapcsolatos alapvető jogait. A 
petíció átnyújtásának napján széles körben közvetítették és terjesztették a sajtónak tett 
nyilatkozatokat.

Ezt júniusban a Petíciós Bizottság havi ülésén folytatott vita követte. Az ülésen jelen voltak a 
petíció benyújtói, akik felhívták a parlamenti képviselők figyelmét arra, hogy 2012 töréspont 
volt az Európai Unió intézményi válaszadási képessége és elszámoltathatósága 
szempontjából. Felrótták a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagjainak, köztük az 
előadónak, David Martinnak, hogy az Európai Bizottság a polgárok által kifejezésre juttatott 
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széles körű kifogások és aggodalmak alapján nem tett kísérletet az ACTA érdemi 
átgondolására. A Petíciós Bizottság tagjai megállapították, hogy a többség egyértelműen 
elutasítja az ACTA-megállapodást, és egyetértettek abban, hogy ezt az álláspontot az Európai 
Parlament illetékes jogalkotási bizottságaiban is érvényesíteni kell.

Üléseiken mind az öt érintett jogalkotási bizottság (Fejlesztési Bizottság, Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság, Jogi Bizottság, Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság) 
elutasította a megállapodást. A júliusi plenáris ülésen az Európai Parlament egésze túlnyomó 
többséggel az ACTA elutasítására szavazott (478 szavazat ellene, 39 mellette, 146 
tartózkodás).

o A dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés

Novemberben a Petíciós Bizottság megvizsgált egy petíciót a dokumentumokhoz való 
hozzáférés alapvető jogának tárgyában, amelynek védelmét az Alapjogi Charta garantálja. E 
konkrét ügy egy nyolcvanas éveiben járó spanyol állampolgárt érintett, akinek édesapját a 
spanyol polgárháború során (1936–39) letartóztatták és kivégezték. A petíció benyújtója 
kifejtette a Petíciós Bizottság tagjainak, hogy a nemzeti bíróságok és közigazgatási szervek 
elutasítják – az állítása szerint létező – dokumentumokhoz való hozzáférését.

Noha az Európai Bizottság sajnálattal megállapította, hogy az ügy nem tartozik az Európai 
Unió hatáskörébe, a Petíciós Bizottság felhívta a figyelmet a Chartára, valamint az Európai 
Parlamentnek a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2011. szeptember 14-i 
állásfoglalására, amely már akkor is hangsúlyozta, hogy a tagállamok hatóságai általában nem 
tartják tiszteletben a polgárok tájékoztatáshoz való jogát, ezért fokozott átláthatóságra 
sürgetett tagállami szinten. A vita végén a Petíciós Bizottság úgy döntött, hogy felveszi a 
kapcsolatot a helyi, regionális és országos szintű nemzeti hatóságokkal, és felszólítja őket 
arra, hogy segítsék elő a petíció benyújtójának tájékozódását, és biztosítsák, hogy 
Spanyolország aláírja és ratifikálja az Európa Tanács hivatalos dokumentumokhoz való 
hozzáférésről szóló egyezményét (CETS no.: 205).

o A választás jogának tiszteletben tartása az egyesülés szabadsága terén

Az Alapjogi Charta és az emberi jogok európai egyezményének hatálya egyaránt kiterjed a 
polgárok egyesülési szabadsághoz való jogára. A Petíciós Bizottság azonban időnként olyan 
petíciókkal is találkozik, amelyekben a negatív szabadságjogok tiszteletben tartását 
szorgalmazzák. A Petíciós Bizottság 2012-ben is folytatta munkáját egy régóta függőben lévő 
petícióval kapcsolatban, amely ennek kitűnő példája. 

2008-ban a svéd cégtulajdonosok keresztény uniója arról számolt be, hogy megfenyegették és 
megfélemlítették tagjait, amikor azok vallási okokra hivatkozva nem csatlakoztak a svéd 
szakszervezetek által kötött kollektív szerződésekhez. Azzal érveltek, hogy az egyesüléstől 
való távolmaradás joga az egyesülés szabadságával azonos súlyú egyéni jog, ezért kérték a 
negatív egyesülés szabadságához való joguk tiszteletben tartását. Bár az Európai Bizottság 
kimondta, hogy a felvetett kérdés Svédország saját belső ügye, amely az uniós joghoz nem 
kapcsolódik, a Petíciós Bizottság tagjait továbbra is aggodalommal töltötte el a polgárok 
alapvető jogainak esetleges megsértése, ezért 2012-ben tovább foglalkozott a petícióval: 
szóbeli választ igénylő kérdést nyújtott be a Bizottsághoz, és ígéretet tett annak érdemi 
megvitatására 2013 elején.
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Ez a petíció is jól szemlélteti, hogy a Petíciós Bizottság munkája nagyban eltér a Bizottság és 
a bírói testület által végzett munkától. Különösen az alapvető jogok védelme tekintetében, 
valamint annak érdekében, hogy kézzelfogható jelentéssel ruházzák fel a polgárság fogalmát, 
a Petíciós Bizottság tagjainak feladata mindenekelőtt az, hogy kivizsgálják a petíciók 
benyújtóinak állításait, és biztosítsák, hogy az uniós jog intézményi szintű megvitatása és 
értelmezése nem válik egysíkúvá és rugalmatlanná, illetve nem távolodik el a polgárok 
mindennapi életétől. 

o Tulajdonjogok

2012 elején a Petíciós Bizottság informális munkacsoportot hozott létre, amelyben 
valamennyi képviselőcsoport képviseltette magát, és amely célul tűzte ki, hogy megvitassa a 
tulajdonjogok spanyolországi tiszteletben tartásának és különösen az ország part menti 
területekre vonatkozó törvényének régóta megoldatlan kérdését. 

A március és november között tartott hat ülés során a tagok áttekintették a tárgyban beérkezett 
74 petíció tartalmát, amelyek számos kérdést felvetnek, különösen az ingatlantulajdonosok 
által tapasztalt jogbizonytalanság problémáját egy olyan jogszabály miatt, amelyet állításuk 
szerint visszamenőleges hatállyal és – a petíciók benyújtói által ismertetett számos esetben –
önkényesen hajtanak végre.

Áprilisban a munkacsoport eszmecserét folytatott a spanyol mezőgazdasági, élelmiszerügyi és 
környezetvédelmi minisztérium két képviselőjével. Amint azt a parti ügyekért felelős 
főigazgató a munkacsoportnak bejelentette, a kormány októberben módosította a part menti 
területekre vonatkozó törvényt. 2012 végére a jogszabálytervezet a módosítások 
benyújtásának szakaszában volt a nemzeti jogalkotási folyamatban. 

A spanyol hatóságokkal folytatott párbeszéd összességében pozitívnak bizonyult. Az 
eszmecsere fenntartása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy tiszteletben tartják a 
petíciók benyújtóinak alapvető jogait, az év végére a munkacsoport úgy döntött, hogy 
munkáját 2013 elején [március 21-22.] egy madridi tényfeltáró látogatással folytatja, 
amelynek során a Petíciós Bizottság küldöttsége találkozik a petíciók benyújtóival, a 
hatóságokkal és a civil társadalom egyéb képviselőivel.

A környezet és a közegészség védelmének feltétlen szükségessége

A Petíciós Bizottságnak szilárd meggyőződése, hogy a helyi szinttől egészen az uniós szintig 
a hatóságok feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák megőrzése és állapotuk 
javítása, nem csupán a kijelölt különleges védelmi területeken, hanem mindenütt máshol is.

Kétségtelen, hogy a környezetvédelem nem választható el a közegészség védelmétől. A 
szennyezés és a jogellenes környezeti gyakorlatok fenyegető, tartós és gyakran életveszélyes 
egészségügyi kockázatoknak teszik ki a polgárokat. A Petíciós Bizottság nagyon komolyan 
veszi a polgárok egészséges környezethez való jogát, ezért óhatatlanul úgy véli, hogy az 
egészségügyi kockázatok felmérésének az egyes projektek és tevékenységek megfelelő 
környezeti hatásvizsgálatának elengedhetetlen részét kell képeznie.

Az európai polgárok mindennapi élete és megélhetése ezért csakugyan nagymértékben függ 
környezetünk egészségi állapotától, és kétségtelen, hogy a magas szintű védelem biztosítása a 
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tagállami szinten működő hatóságok feladata. Ezt a helyzetet tükrözi az is, hogy a Petíciós 
Bizottsághoz benyújtott petíciók túlnyomó többsége környezeti vonatkozású. 2012-ben 
összesen xx petíciót nyújtottak be ebben a tág témakörben, ami az összes petíció xx%-át 
jelenti. Ez az arány 2011-ben, 2010-ben és 2009-ben xx%-nak felelt meg. Számos petíció 
foglalkozott különösen a szennyezés (xx), a hulladékok (xx), a védelem és megőrzés (xx), a 
hatásvizsgálatok (xx) és a víz (xx) kérdésével.

December 5-én Erminia Mazzoni, a Petíciós Bizottság elnöke felszólalt a Régiók 
Bizottságának egyik konferenciáján, amelynek keretében a hetedik környezetvédelmi 
cselekvési programot és az uniós környezetvédelmi jog hatékonyabb végrehajtásának 
módozatait vitatták meg. A Petíciós Bizottság nevében felszólaló elnök asszony elsősorban 
azt hangsúlyozta, hogy a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv értelmében a polgárokat 
megilleti annak joga, hogy a környezetre potenciálisan kiható projektek tág köréről 
konzultáljanak velük. A Petíciós Bizottsághoz túlontúl gyakran érkeznek olyan petíciók, 
amelyekben a polgárok kifogásolják a nyilvános konzultáció hiányát lényeges köz- és 
magánberuházások esetében. Mazzoni elnök másodsorban arra sürgette az Európai 
Bizottságot, hogy Európa-szerte egyre szorosabban kövesse nyomon a hulladékgazdálkodási 
terveket, mivel számos petícióban utaltak a hulladékügyi irányelvek rendszeres megsértésére. 
Végül az elnök asszony emlékeztette a Bizottságot az intézményközi megállapodásra, 
amelynek értelmében a Parlamentet kellő időben és teljes körűen tájékoztatni kell a jogsértési 
eljárások okainak és aktuális állásának részleteiről. 

2012 során a Petíciós Bizottság tagjai egyértelműen arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a 
jobb környezetvédelmi irányítás és a hatékonyabb jogorvoslati mechanizmusok közvetlen 
kapcsolatban állnak az átláthatósággal és az információkhoz való hozzáféréssel. A Petíciós 
Bizottságnak az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá tételéről szóló 
véleménye – amellyel hozzájárult a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság munkájához – hangsúlyozta, hogy a magas szintű tájékoztatás és 
átláthatóság elengedhetetlenek annak biztosításához, hogy az uniós környezetvédelmi politika 
a polgárok egyetértését is elnyerje (előadó: Giles Chichester).

o Hulladékgazdálkodási gyakorlatok Olaszországban – a Petíciós Bizottság 2012. évi 
tényfeltáró látogatása

Az elmúlt években a hulladékgazdálkodás a petíciók visszatérő és egyre gyakoribb tárgyát 
képezte, számuk a 2009., 2010. és 2011. évi xx petícióról 2012-ben xx-re nőtt. A Petíciós 
Bizottság már 2011-ben is sok időt és erőforrást fordított e területre; munkájának csúcspontját 
az jelentette, amikor 2012 februárjában az Európai Parlament egésze elfogadta „A petíciók 
benyújtói által felvetett, a hulladékkezelési irányelv és a kapcsolódó irányelvek 
alkalmazásával kapcsolatos kérdések az Európai Unió tagállamaiban” című saját 
kezdeményezésű jelentését (előadó: Carlos José Iturgaiz Angulo).

A kirívóan elégtelen olaszországi hulladékgazdálkodási gyakorlatok arra késztették a Petíciós 
Bizottságot, hogy 2012-ben is folytassa az e tárgyban benyújtott petíciók vizsgálatát. Az év 
elején a képviselők új petíciókat vitattak meg, amelyek a hulladékgazdálkodás és az illegális 
hulladéklerakók kérdésével foglalkoznak Campania és Lazio régiók viszonylatában. A 
petíciók benyújtói és az olasz hatóságok képviselői is részt vettek a vitákon, amelyek során az 
Európai Bizottság elégedetlenségének adott hangot az olaszországbeli előrelépéseket illetően 
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azt követően, hogy az Európai Unió Bírósága 2007. évi ítéletében felszólította Olaszországot, 
hogy a hulladékkezelési irányelvnek megfelelően járjon el. 2012 októberében az Európai 
Bizottság úgy döntött, hogy ismét az Európai Unió Bírósága elé utalja Olaszország ügyét, és 
bírság kiszabását kéri a korábbi ítélet olasz hatóságok általi végrehajtásának elmulasztása 
miatt.

Ennek eredményeként a Petíciós Bizottság úgy döntött, hogy tényfeltáró látogatást tesz 
Campania és Lazio régiókban. A küldöttségi látogatásra 2012. október 29–31-én került sor, és 
abban három képviselő (Judith Merkies, a küldöttség vezetője, Margrete Auken és Erminia 
Mazzoni, a Petíciós Bizottság elnöke), valamint az érintett tagállam hét kísérő képviselője 
(Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Clemente Mastella, Roberto Gualtieri, Guido Milana, 
David-Maria Sassoli és Niccolò Rinaldi) vett részt. A küldöttség ellátogatott a Malagrotta, 
Monti dell'Ortaccio, Riano Pian dell'Olmo és az A.M.A.Via Salaria helyszínekre Róma 
közelében, valamint Rómában és Nápolyban egyaránt találkozott a petíciók benyújtóival és a 
hatóságok képviselőivel.

Visszatérésekor a küldöttség egyet nem értését fejezte ki a Lazio régióban alkalmazott 
hulladékgazdálkodási politikákkal kapcsolatban, különös tekintettel a lerakókban történő 
hulladék-elhelyezés túlzottan magas arányára. Hangot adott továbbá komoly aggodalmának 
amiatt, hogy a regionális és tartományi hatóságok nyilvánvalóan képtelenek átláthatóbb és 
egységesebb módon együttműködni az önkormányzatokkal és a civil társadalommal egy 
működőképes hulladékgazdálkodási stratégia kialakításában, amely a hulladékmennyiség 
csökkentésén, illetve a hulladékok szelektálásán és újrafeldolgozásán alapul, a komposztálást 
és a biomechanikai hulladékkezelést is ideértve. A képviselők ugyanakkor elismerték, hogy a 
hivatalban lévő környezetvédelmi miniszter megközelítése pozitív és építő jellegű, amely 
érdemes az Európai Bizottság és az Európai Parlament támogatására.

A küldöttség egyúttal megállapította, hogy Lazio régió különmegbízottjának szerepe és 
hatásköre nem alkalmas a lakosság által tapasztalt tényleges problémák kezelésére –
tekintettel a hosszú ideje fennálló nem megfelelő hulladékkezelés megdöbbentő szintjére –, és 
kifejtette, hogy a vészhelyzeti hatáskörök a várttal ellentétes hatást érhetnek el, és sok 
szempontból kirívóan sértik az uniós hulladékügyi jogszabályokat. A képviselők továbbá 
megjegyezték, hogy a privatizáció hozzájárult a hulladékgazdálkodást jellemző negatív 
tendenciákhoz, ami katasztrofális következményekkel járt a helyi lakosságra nézve, és 
leginkább a szervezett bűnözői csoportoknak – általános szóhasználattal élve a maffiának –
kedvezett. 

Egyéb ajánlások mellett a küldöttség arra sürgette az olasz hatóságokat, hogy folytassanak 
konstruktív párbeszédet a petíciók benyújtóival és a civil társadalommal, emlékeztetve a 
polgárok nyilvános konzultációhoz való jogára. A küldöttség felszólította az Európai 
Bizottságot a nápolyi önkormányzati hatóságok erőfeszítéseinek támogatásához szükséges 
források felszabadítására, valamint arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a felmerülő 
kiadásokat, és egy átlátható, a nyilvánosság által szabadon ellenőrizhető nyilvántartásban 
tegye közzé az ilyen éves ellenőrzések eredményeit. A küldöttség továbbá javasolta, hogy a 
katonaság teljes mértékben vonuljon vissza a hulladékpolitika területéről, és azonnali hatállyal 
vonják vissza a vészhelyzeti jogalkotás eszközének alkalmazásával a különmegbízottra 
ruházott hatásköröket.
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o A projektek és tevékenységek környezetre és közegészségre gyakorolt hatásának 
értékelése

2012-ben a Petíciós Bizottság ismét számos olyan petícióval foglalkozott, amelyeket az egyes 
projektek vagy tevékenységek környezetre és az egészségükre gyakorolt hatása által érintett 
vagy emiatt aggódó polgárok nyújtottak be. A 2012-ben benyújtott petíciók hozzávetőlegesen 
xx%-a tartozik ebbe a kategóriába, szemben a korábbi évek xx%-ával.

A képviselők például a márciusi bizottsági ülésen ismét üdvözölhették azt az ír gazdálkodót, 
aki még 2006-ban nyújtott be petíciót. A Petíciós Bizottság 2007-ben látogatást tett a 
gazdaságban, és a képviselők azóta is támogatták a petíció benyújtóját arra irányuló 
törekvésében, hogy a felelős szereplőkkel elismertesse azon pusztító hatásokat, amelyeket egy 
közeli gyárból származó mérgezőanyag-kibocsátások gyakoroltak a gazdálkodó és családja 
egészségére, illetve elérje, hogy bocsánatot kérjenek tőle. Az ír hatóságok és az Ír 
Gazdálkodók Uniójának (Irish Farmer's Union) korábbi elnöke szintén részt vettek a vitán, 
amelynek lezárultával a Petíciós Bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy megbízást adnak az 
addig rendelkezésre álló adatok és információk független értékelésére.

Hasonlóképpen egy másik petíció benyújtói is (az olaszországi Tarantóból) aggodalmukat 
fejezték ki a túlzott ipari szennyezés egészségre és a helyi lakosság jólétére gyakorolt hatása 
miatt. Petíciójuk témája egy acélmű dioxin-kibocsátásának kirívóan magas szintje, ami több 
mint 20 000 családot tesz ki a krónikus megbetegedések kockázatának. Az ipar- és 
vállalkozáspolitikai biztos, Antonio Tajani, valamint az Európai Parlament Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottságának elnöke, Amalia Sartori, szintén részt vettek a petíció októberi 
megvitatásán. A petíció arra indította a Petíciós Bizottság tagjait, hogy európai parlamenti 
állásfoglalásra irányuló indítványt terjesszenek elő egy új, fenntartható és versenyképes 
acélipar tárgyában.

Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy a bányászati tevékenységek engedélyezése 
ellenérzést vált ki a környékbeli lakosság körében, akik általában már a kezdetektől fogva 
aggódnak az ágazat környezetre gyakorolt hatásai miatt. A Petíciós Bizottság továbbá 
megjegyzi, hogy e kérdésről benyújtott petíciókban gyakran a környezeti hatásvizsgálatokat 
kifogásolják, amelyeket pontatlannak és részrehajlónak tartanak – már ha egyáltalán készült 
ilyen –, és e petíciók arra is gyakran rámutatnak, hogy az érintett felek rendszeresen 
elmulasztják a helyi lakossággal folytatott konzultációt, és nem biztosítják az információkhoz 
való hozzáférést. A Petíciós Bizottság 2012-ben több, egyebek mellett a franciaországi 
Angoulême-ben és a spanyolországi Oenciában folytatott bányászati tevékenységeket érintő 
petícióval is foglalkozott. Felmerült egy másik petíció is, amely jelentős vitát váltott ki 
novemberben;

tárgyát egy francia energiaipari társaságnak kiadott engedély képezte, amely 120 000 tonna 
szén-dioxid tárolását tette lehetővé a franciaországi Jurançonban. A petíció benyújtói arra 
figyelmeztettek, hogy a kijelölt helyszín szeizmikus területen található, egy bortermelő vidék 
szívében. A petíció benyújtóinak elmondása szerint Németországban, Hollandiában és az 
Egyesült Államokban is sor került hasonló projektek felfüggesztésére, mivel azok komoly 
kockázatot jelentenek a környezetre és az emberi egészségre nézve. A Petíciós Bizottság 
tagjai ragaszkodtak ahhoz, hogy az Európai Bizottság tovább vizsgálja az ügyet.

Az energiaágazatban a palaolaj és a palagáz hidraulikus repesztési technika alkalmazásával 
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történő feltárása és kitermelése komoly aggodalmakat és ellenérzéseket vált ki Unió-szerte. 
Az elmúlt években Franciaországban, Romániában, Lengyelországban, Bulgáriában, az 
Egyesült Királyságban, Németországban és Spanyolországban élő polgárok is nyújtottak be 
petíciókat e tárgyban. A petíciók benyújtói úgy vélik, hogy a hidraulikus repesztésre 
alkalmazandó hatályos uniós jogi keret nem megfelelő, valamint aggasztó hiányosságokat és 
joghézagokat tartalmaz. A petíciók benyújtói rámutatnak különösen arra, hogy nem 
módosították a főbb uniós környezetvédelmi jogszabályokat – így például a vízügyi 
keretirányelvet és a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvet – annak érdekében, hogy 
hatályuk ezen új technika okozta hatásokra és kockázatokra is megfelelően kiterjedjen, illetve 
azokat figyelembe vegye. Ezenfelül a petíciók benyújtói fenntartják, hogy a palaolaj és a 
palagáz feltárása és kitermelése ellentétes a szén-dioxid-mentes társadalom irányába mutató 
energetikai átállással, ami véleményük szerint az éghajlatváltozás enyhítésének egyetlen 
járható útja. A petíció benyújtói arra kérték a Petíciós Bizottságot, hogy sürgessék a palaolaj 
és palagáz feltárására és kitermelésére vonatkozó moratórium bevezetését, később pedig e 
tevékenységek tilalmáról rendelkező jogszabályok elfogadását. 

Tekintettel e kérdés sürgető jellegére, valamint az abban érintett számos polgárra és 
tagállamra, a Petíciós Bizottság az Európai Parlament Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi 
Tematikus Főosztályával közösen 2012. október 9-én műhelytalálkozót szervezett a palagáz 
tárgyában. A rendezvényen a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, illetve az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság előadói, valamint a petíciók 
benyújtói, a terület szakértői, az ágazat képviselői és tagállami tisztviselők voltak jelen. A 
Petíciós Bizottság valamennyi résztvevő számára fórumot biztosított ahhoz, hogy 
összehasonlítsák, szembeállítsák és ütköztessék álláspontjaikat, és örömmel fogadta a 
Tematikus Főosztály által a műhelytalálkozó nyomán készített jelentést.

Végezetül meg kell jegyezni, hogy a Petíciós Bizottság az év második felében megvizsgált két 
petíciót, amelyeket ír állampolgárok nyújtottak be, ezek nyomán pedig 2013-ban tényfeltáró 
látogatásra kerül sor. Az egyik petíciót jóval korábban, még 2006-ban nyújtották be, és az egy 
közeli alumíniumüzem működésének eredményeként a Shannon folyó torkolatánál 
felhalmozódott mérgező iszappal foglalkozik. A petíció benyújtói arra figyelmeztetnek, hogy 
az iszap súlyosan és helyrehozhatatlanul szennyezi a felszín alatti vizeket és a Shannon folyót. 
A másik petíció egy sűrűn beépítendő területre irányuló projekttel foglalkozik, amelyet egy 
elismerten árvízkockázatnak kitett helyszínen kívánnak megvalósítani. A helyi lakosok ezért 
attól tartanak, hogy otthonuk árvízveszélynek lesz kitéve. Még mielőtt döntést hoznának a 
2013. évi tényfeltáró látogatás időpontjáról, a Petíciós Bizottság tagjai úgy határoztak, hogy 
felkérik Írország állandó képviseletét és az Oireachtas vizsgálatokkal, felügyelettel és 
petíciókkal foglalkozó bizottságát, hogy véleményezze e kérdéseket. 

o A vízügyi jogszabályok végrehajtása

Az év elején a Petíciós Bizottság a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok 
végrehajtásáról szóló véleményével járult hozzá a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság munkájához (előadó: Nikolaos Chountis). A vélemény szerint 
a víz az emberiség közös erőforrása, és olyan közjó, amely ebből kifolyólag nem képezheti 
nyereség forrását. A Petíciós Bizottság tagjai továbbá osztoznak azon az állásponton, hogy a 
vízhez való hozzáférésnek alapvető és egyetemes jogot kell képeznie, a fenntartható 
vízhasználat pedig környezetvédelmi és egészségügyi szempontból is elengedhetetlen, és 
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alapvető szerepet játszik az éghajlat-szabályozási ciklusban. 

A Petíciós Bizottság tagjai számára ezért különösen fontos kérdés a vízügyi keretirányelv 
mihamarabbi és megfelelő végrehajtása, különösen mivel a polgárok beszámolói újra és újra 
alátámasztották annak széles körben tapasztalható elégtelen végrehajtását és érvényesítését. 
Egy, az Egyesült Királyságból beérkezett petíció eredményeként a Petíciós Bizottság már 
januárban úgy határozott, hogy felveszi a kapcsolatot a skót kormánnyal és az érintett járási 
tanáccsal, hogy részletes tájékoztatást kérjen az emberi fogyasztásra szánt vízről szóló 
irányelv és a vízügyi keretirányelv végrehajtásának elmaradásáról. Májusban a Petíciós 
Bizottság spanyolországi panaszosokat hallgatott meg, akik kifogásolták a Jaén közelében 
elhelyezkedő illegális forrásokból történő, állítólag jogosulatlan vízkitermelést, ami súlyos 
hatást gyakorolhat egy Natura 2000 területre.

A Petíciós Bizottság véleményében külön felszólította az Európai Bizottságot, hogy hagyjon 
fel a hatékony vízgazdálkodást ösztönző intézkedéseket gyengítő támogatásokkal, ehelyett 
pedig szabadítsa fel különösen a szegény és a vidéki népességre irányuló, mindenki számára 
megfizethető hozzáférést biztosító célzott támogatásokhoz szükséges forrásokat. Ezzel 
párhuzamosan a Petíciós Bizottság arra sürgette a Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák 
a vízben fellelhető szennyező vegyi anyagokkal kapcsolatos ellenőrzést és jelentéstételt, és 
arra kérte a Bizottságot, hogy a vízügyi erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás 
érdekében dolgozzon ki egy ütemtervet, valamint az uniós vízkincs megőrzésére irányuló 
tervet. A stratégiáknak a vízügyi keretirányelv végrehajtásának alapos felülvizsgálatán, a 
vízhiányra és az aszályra vonatkozó uniós politika felülvizsgálatán, valamint az Unió 
vízgazdálkodással kapcsolatos alkalmazkodási politikájának felülvizsgálatán kell alapulniuk.

Végezetül a Petíciós Bizottság úgy döntött, hogy 2013-ban tényfeltáró látogatást szervez 
Spanyolország Galicia régiójába annak érdekében, hogy megvizsgáljon néhány petíciót, 
amelyekben a vízszennyezés magas szintjét kifogásolják különböző part menti területeken, 
nevezetesen több olyan folyótorkolatban, amelyeket magas biológiai sokféleség jellemez, egy 
Natura 2000 területet is ideértve.

A polgárok és a belső piac

o A határok átlépése

A petíciók arról tanúskodnak, hogy az Európai Unióban élő polgárok továbbra is 
akadályokkal szembesülnek az őket magánszemélyként, munkavállalóként, valamint áruk és 
szolgáltatások nyújtóiként és vevőiként megillető szabad mozgás jogának gyakorlásakor. A 
belső piac vonatkozásában 2012-ben mintegy xx petíciót nyújtottak be, ami az összes 
petíciónak hozzávetőlegesen xx%-át tette ki. Ez a szám az elmúlt években xx volt.

a személyek szabad mozgása (a belső piacot érintő összes petíció xx%-a), az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgása (xx%), valamint a képesítések elismerése (xx%). Példának 
okáért a Petíciós Bizottság tagjaihoz beérkezett egy petíció Spanyolországból, amelyben azt 
kifogásolták, hogy az Unióban alkalmazott különböző úthasználatidíj-rendszerek 
akadályozzák a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgását. Az Európai 
Bizottság arról tájékoztatta a petíció benyújtóit és a Petíciós Bizottságot, hogy az 
úthasználatidíj-politikák harmonizálásának előmozdítása érdekében folyamatosan nyomon 
követi a kérdést. 
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Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 
legfőbb aggályáról szóló, a Petíciós Bizottságnak a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottsághoz intézett márciusi véleménye hangsúlyozta, hogy a tagállamok rendre nem ültetik 
át vagy hajtják végre megfelelően az e területet szabályozó uniós jogot, ezért arra sürgette a 
Bizottságot, hogy ilyen esetekben kellő időben és megfelelő módon lépjen fel (előadó: Simon 
Busuttil). 

A Petíciós Bizottsághoz a határokon átnyúló elégtelen igazságügyi együttműködés tárgyában 
is érkeznek panaszok. Egy novemberben vizsgált ügyben egy portugál állampolgár arról 
számolt be, hogy 16 éven át dolgozott egy holland társaságnál egy északi-tengeri 
olajfúrótornyon, ám munkáltatói nem jelentették be a társadalombiztosítási hatóságoknál, 
ezzel megfosztva a petíció benyújtóját az őt megillető jogosultságoktól. Az Európai Bizottság 
megállapította, hogy az ügy jogsértési eljárás alapjául szolgált, az Európai Bíróság pedig a 
petíció benyújtója számára kedvező ítéletet hozott és szankciókat szabott ki.

o A fogyasztók jogainak védelme

A fogyasztók jogainak megerősítése és védelme kiemelkedő jelentőségű a polgárok 
mindennapi életében. 2012-ben e tárgyban xx petíciót nyújtottak be, ami az összes petíció 
hozzávetőlegesen xx%-át teszi ki. Ez a szám az elmúlt években xx volt.

A polgárok bizonyosságra vágynak az Európai Unióban vásárolt termékek és szolgáltatások 
minőségét és biztonságát illetően, ám ehelyett túlságosan gyakran szembesülnek megtévesztő 
címkézéssel, megkülönböztető értékesítési gyakorlatokkal, az előírt szintnél alacsonyabb 
biztonsággal, ügyfélszolgálati késedelmekkel és téves tájékoztatással, valamint nyilvánvalóan 
jogellenes üzleti gyakorlatokkal. Júliusban például a Petíciós Bizottság tagjai egy olasz 
állampolgárok által benyújtott, öt petícióból álló csomagot vitattak meg, amelyben azt 
kifogásolták, hogy Olaszország egyes régióiban más régiókhoz képest jóval magasabbak a 
gépjármű-felelősségbiztosítási díjak. A Petíciós Bizottság tagjai aggódnak amiatt, hogy e 
gyakorlat esetleg megkülönböztető jellegű és sérti a fogyasztók jogait, ezért a petíciók további 
érdemi vizsgálata érdekében a továbbiakban is párbeszédet folytatnak a nemzeti hatóságokkal 
és az Európai Bizottsággal.

A benyújtott petíciók továbbá arról tanúskodnak, hogy a határokon átnyúló fokozott 
együttműködés és harmonizáció egyértelműen előnyös a fogyasztók jogai szempontjából. 
Novemberben a Petíciós Bizottság üdvözölte az egyik panaszos által megfogalmazott 
javaslatokat, aki kifogásolta egyrészt annak módját, ahogy a légitársaságok az elveszett 
poggyászok problémáját kezelik, másrészt pedig annak tényét, hogy nyilvánvalóan egyre több 
poggyász veszik el az uniós repülőtereken. A poggyászokkal kapcsolatban felmerülő kérdések 
nyomán nyilvános konzultációra került sor a területet szabályozó uniós rendelet lehetséges 
felülvizsgálatáról. A Petíciós Bizottság tagjai ezért arra sürgették a Bizottságot, hogy továbbra 
is mozdítsa elő az utasok alkalmazandó szabályokról való tájékoztatását, és kövesse nyomon a 
tagállamok által e szabályok alkalmazásának biztosítása érdekében tett lépéseket.

Állatjólét az Európai Unióban

2012-ben a Petíciós Bizottság kiemelt figyelmet fordított az állatjólét kérdésére. Az év elején 
a Petíciós Bizottság az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós 
stratégiáról (2012–2015) szóló jelentéshez készített véleménnyel járult hozzá a 
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Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság munkájához (előadó: Victor Boştinaru). 

A vélemény felhívta a figyelmet arra, hogy valamennyi tagállamból egyre több európai polgár 
nyújt be olyan petíciókat, amelyekben az állatvédelmi és állatjóléti szabályozás szigorítását 
kérik a fennálló joghézagok megszüntetése érdekében. A Petíciós Bizottság nemcsak azon 
állandó látványosságokra hivatkozott, amelyek stresszhatásnak vagy sérülésnek teszik ki az 
állatokat, és/vagy azok megölésével járnak – például a bikaviadalok –, hanem a kóbor kutyák 
és macskák magas számára is, amelyekre nyilvánvalóan nem terjed ki az uniós állatjóléti 
keretjogszabály hatálya.

Tekintettel arra, hogy az uniós polgárok nagy számban nyújtottak be olyan petíciót, amelyben 
a kedvtelésből tartott állatok és a kóbor állatok védelmére irányuló uniós jogi keret 
kialakítását kérik, a Petíciós Bizottság júniusban állásfoglalásra irányuló indítványt terjesztett 
a plenáris ülés elé a kedvtelésből tartott állatok és a kóbor állatok védelmére szolgáló uniós 
jogi keret létrehozásáról, amelyet a Parlament júliusban elfogadott. Az állásfoglalás felszólítja 
az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy ratifikálják a kedvtelésből tartott állatok védelméről 
szóló európai egyezményt, valamint felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
kedvtelésből tartott állatok és a kóbor állatok védelmére vonatkozó uniós jogi keretre.

A polgárok elérése

A Petíciós Bizottság nyomatékosan hangsúlyozza, hogy növelni kell a petíciós folyamat 
láthatóságát az Európai Unió polgárai körében. A PETI bizottság tagjai munkájuk során nem 
csak a petíciók témájával foglalkoznak, hanem hozzájárulnak az Európai Unió polgárai és 
lakosai által élvezett jogokkal kapcsolatos ismeretek terjesztéséhez. Ebben a tekintetben 
érdemes megjegyezni, hogy a 2012-es „Európai uniós állampolgárság” című 365. 
Eurobarométer gyorsfelmérés szerint a polgárok alig több mint harmada (36%) tartotta magát 
tájékozottnak a jogait illetően. Az Eurobarométer ezen túlmenően megmutatta, hogy tízből 
majdnem kilenc polgár (89%) tudomással bír arról, hogy panasszal élhet az Európai 
Bizottságnál, az Európai Parlamentnél vagy az európai ombudsmannál.

A láthatóság növelése érdekében a Petíciós Bizottság különböző eszközök révén 2012 
folyamán is aktív kapcsolatot ápolt a polgárokkal és a petíciók benyújtóival, és erőfeszítéseit 
az alábbi kulcsfontosságú szempontokra összpontosította:

o A petíciók benyújtóinak fogadása a bizottság ülésein

A petíciók benyújtóinak részvétele a bizottsági üléseken nem kötelező, de kétségkívül 
dinamikusabbá teszi a vitákat. Az érintett tagállam hatóságainak és egyéb érdekelt feleknek a 
részvétele szintén üdvözlendő. Érdemes megjegyezni, hogy egyedül a Petíciós Bizottság 
biztosít rendszeresen fórumot a polgárok számára ahhoz, hogy közvetlenül az európai 
parlamenti képviselők előtt adhassanak hangot aggodalmaiknak, ami lehetővé teszi, hogy a 
teljes átláthatóság jegyében többoldalú párbeszédre kerüljön sor az uniós intézmények, a 
nemzeti hatóságok és a petíciók benyújtói között. 

A bizottság ülésein 2012-ben részt vevő személyek száma a korábbi évekkel (…) 
összehasonlítva:
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2009 2010 2011 2012

Az üléseken részt vevők 
száma

245 243 242

Az üléseken részt vevő fő 
panaszosok

86 89 148

Visszatérített költségek 24 12 12

A visszatérítés költségei €10.665 €5.710 €6.513

o Tényfeltáró látogatások szervezése

Évente nagyjából 1–4 alkalommal szerveznek a Petíciós Bizottság tagjaiból álló küldöttségi 
látogatásokat a petíciókban érintett területekre, és azok a bizottság munkájának lényeges 
komponensét alkotják. A küldöttségi látogatásokról hozott döntések esetében meghatározó 
kérdés, hogy felmerül-e az igény arra, hogy a bizottsági üléseken megvitatott petíciókkal 
kapcsolatban további információkra tegyenek szert. A látogatások több heti előkészítő munkát 
igényelnek annak biztosítása érdekében, hogy a Petíciós Bizottság tagjai és a tisztviselők 
ellátogassanak az érintett területekre és találkozzanak a petíciók benyújtóival, a nemzeti 
hatóságokkal, valamint a civil társadalom egyéb képviselőivel. A látogatások rövidek és 
eseménydúsak, és azokat a bizottsági üléseken zajló további megbeszélések követik, valamint 
egy következtetéseket és ajánlásokat tartalmazó munkadokumentum.

2012-ben a Petíciós Bizottság kétnapos küldöttségi látogatást szervezett az olaszországi 
Campania és Lazio régiókba, hogy megvizsgálja a hulladékgazdálkodáshoz fűződő kérdéseket 
(lásd a környezetvédelmi–hulladékügyi vonatkozású petíciókkal foglalkozó szakaszt).

A Petíciós Bizottság úgy határozott, hogy 2013-ban a következő helyszínekre szervez 
küldöttségi látogatást: a spanyolországi Galiciába, ahol ellátogat számos torkolathoz (ría), és 
fontolóra veszi a vízszennyezéssel kapcsolatos kérdéseket; a spanyolországi Madridba, hogy 
elmélyítse a spanyol hatóságokkal folytatott párbeszédét a parti menti területekre vonatkozó 
törvényről; Görögországba, ahol tanulmányozza a hulladékgazdálkodásról szóló petíciókat; 
Lengyelországba (ezt a látogatást 2012-ben elhalasztották), hogy megvizsgáljon több olyan 
projektet, amelyek alsó-sziléziai külszíni bányákat érintenek; végezetül pedig Írországba, ahol 
a Petíciós Bizottság az Oireachtas petíciós bizottságának felkérésére egyúttal a Cork és 
Kilkenny környékén felmerülő vízszennyezési kérdéseket is megvizsgálja.

o Az információhoz való elektronikus hozzáférés javítása

A Petíciós Bizottság honlapja számos információt tartalmaz a petíciós jogról, valamint a 
petíciók elfogadhatóságának megállapításáról és vizsgálatáról. Egyúttal lehetővé teszi a 
polgárok számára, hogy egy rövid és egyértelmű formanyomtatvány kitöltésével a honlapon 
keresztül nyújthassanak be petíciót. 2012-ben a petíciók xx%-át internetes úton, míg a többit 
postai úton nyújtották be. Ez a szám az elmúlt években xx volt.

A polgárok petíciós folyamathoz való hozzáférésének javítása érdekében a Petíciós Bizottság 
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továbbra is az új internetes portál látványtervein és elindításán dolgozik. A megújult honlap új 
információkat tartalmaz majd, és ami ennél is fontosabb, olyan újszerű elemekkel egészül ki, 
mint például a folyamatban lévő petíciókkal kapcsolatos tájékoztatás és az aláírások 
hozzáadásának lehetősége. A polgárok számára biztosított hozzáadott érték nem pusztán 
közreműködésük lehetővé tételében rejlik majd, hanem ismereteik elmélyítésében is, mivel az 
új internetes portál könnyen áttekinthető módon mutatja be a polgárokat foglalkoztató 
kérdéseket, valamint azt a tevékenységet, amelyet a Petíciós Bizottság azok orvoslása 
érdekében folytat.

o A Petíciós Bizottság Hírlevelének megjelenése

A Petíciós Bizottság Hírlevelének eddig hat száma jelent meg, és az több mint 1000 emberhez 
jutott el. A PETI Hírlevele a bizottság internetes oldalán és Facebookon is elérhető, és azt a 
bizottsági üléseken és egyéb rendezvényeken is terjesztik. A hírlevél címzettjeinek 
megközelítőleg fele európai parlamenti képviselő vagy tisztviselő, míg a többi példány 
egyenlően oszlik meg más uniós intézmények tisztviselői és a nagyközönség között.

o Az interaktivitás alkalmazása

A bizottsági ülések élő internetes közvetítése rendkívül fontos a Petíciós Bizottság számára. 
Számos petíció esetében megfigyelhető, hogy azt több panaszos is aláírja, akik viszont 
gyakran nem tudnak Brüsszelbe utazni, hogy részt vegyenek az üléseken. Ezért az internetes 
közvetítés révén nagyszámú polgár követheti élőben a vitákat az interneten.

A láthatóság és az interaktivitás növelése érdekében a Petíciós Bizottság a közösségi 
oldalakon, így például Facebookon vagy Twitteren is terjeszt információkat, illetve reagál 
azokra. A bejegyzéseket közel 1500-an követik, kedvelik, osztják meg és kommentálják, főleg 
a lakosság köréből.

Végezetül, a Petíciós Bizottság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy 
képviseltesse magát az éves nyílt napon. 2012. május 12-én, szombaton a titkárság tagjai és 
tisztviselői több száz, az Uniós Belső Politikák Főigazgatóságának információs pultját 
felkereső látogatót üdvözöltek, akik tájékozódni kívántak az Európai Parlament munkájáról.

o Az Európai Parlament tagállami tájékoztatási irodáival való együttműködés

Az Európai Parlament tagállami tájékoztatási irodái létfontosságú szerepet töltenek be, hiszen 
decentralizált módon lehetővé teszik a civil társadalom és a hivatalos szervek számára a 
Parlament valamennyi szolgáltatásához való hozzáférést. A Petíciós Bizottság – különösen a 
tényfeltáró látogatások során – koordinációt folytat a vonatkozó információs irodákkal annak 
érdekében, hogy információkat terjesszen a polgárok körében, és sajtótájékoztatókat 
szervezzen. Ezzel szemben a polgárok időnként az Európai Parlament nemzeti információs 
irodáin keresztül nyújtanak be petíciókat, amelyeket az irodák a Petíciós Bizottságnak 
továbbítanak.
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