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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai polgári kezdeményezésről
(2014/2257(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdésére és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 24. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottságnak a polgári kezdeményezésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 
– 2010/0074(COD)) szóló jelentésére,

– tekintettel a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság és a Petíciós Bizottság közös szervezésében 
megrendezett, a polgári kezdeményezésről szóló 2015. február 26-i nyilvános 
meghallgatásra,

– tekintettel az Európai Parlament C. Tematikus Főosztálya „Európai polgári 
kezdeményezés – a végrehajtás első tanulságai” című, 2014-ben kiadott tanulmányára,

– tekintettel az európai ombudsman 2015. március 4-i határozatára, amelyben lezárja a 
hivatalból indított, Bizottságra vonatkozó vizsgálatát (OI/9/2013/TN),

– tekintettel az Európai Parlament Kutatási Szolgálatának „Az európai polgári 
kezdeményezés végrehajtása” című, 2015. februárban készített tanulmányára,

– tekintettel a Bizottság európai polgári kezdeményezésről szóló, 2015. április 1-jei 
jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság és a Petíciós 
Bizottság véleményére (A8-0000/2015),

A. mivel az európai polgári kezdeményezés az európai uniós részvételi demokrácia 
rendkívüli és innovatív eszköze, amelynek potenciálját a legjobb eredmények elérése 
érdekében teljes mértékben ki kell aknázni és meg kell erősíteni;

B. mivel három évvel a 211/2011/EU rendelet alkalmazásának 2012. április 1-jei kezdete 
óta értékelni kell annak végrehajtását a hiányosságok azonosítása és az azonnali 
felülvizsgálatára irányuló életképes megoldások indítványozása érdekében;

C. mivel az európai polgári kezdeményezéseket szervezők többségénél felmerült számos 
nehézség az európai polgári kezdeményezés létrehozása során gyakorlati és jogi 
vonatkozásban is, és mivel számos elutasított európai polgári kezdeményezés szervezője 
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ennek következtében panaszt nyújtott be a Bírósághoz a Bizottság határozata ellen, 
amint az a civil társadalommal fenntartott számos kapcsolatból és az európai polgári 
kezdeményezésekkel kapcsolatos kutatásokból is kiderült;

D. mivel számos intézmény, nem kormányzati szervezet, agytröszt és civil társadalmi 
csoport vitatta meg az európai polgári kezdeményezések szervezése során tapasztalt 
különféle hiányosságokat és javaslatot tettek ezek orvoslására;

1. hangsúlyozza, hogy az európai polgári kezdeményezés kivételes lehetőséget kínál a 
polgárok számára törekvéseik meghatározására és megfogalmazására, illetve uniós 
fellépések szorgalmazására, valamint azt, hogy ezt ösztönözni, fejleszteni és támogatni 
kell; hangsúlyozza továbbá, hogy az anyanyelv használata polgári jog és az európai 
polgári kezdeményezéssel kapcsolatos valamennyi tevékenységet ezért anyanyelven 
kellene folytatni;

2. kéri a Bizottságot, hogy a Europe Direct telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a lehető 
legtöbb – különösen jogi természetű – iránymutatást nyújtsa az európai polgári 
kezdeményezések szervezői számára, hogy tudomást szerezhessenek az előttük nyitva 
álló lehetőségekről, és ne fordulhasson elő az, hogy a Bizottság hatáskörén kívül eső 
európai polgári kezdeményezést javasoljanak, illetve hogy a tanácsadás feladatával egy 
másik független vállalkozást vagy testületet bízzanak meg a Bizottságon belüli esetleges 
összeférhetetlenség elkerülésére; megjegyzi azonban, hogy a Lisszaboni Szerződés 
értelmében az európai polgári kezdeményezés által felvetett kérdések nem tartoznak 
teljes mértékben a Bizottság hatáskörébe; úgy véli továbbá, hogy a Bizottságnak minden 
tagállamban létre kellene hoznia egy, az európai polgári kezdeményezésekkel 
foglalkozó hivatalt;

3. hangsúlyozza, hogy a jogalapok értelmezésére vonatkozóan részletesebb 
iránymutatásokat kell biztosítani és további információkat szolgáltatni minden olyan 
tagállam adatvédelmi kötelezettségeiről, amelyben a szervezők kampányokat folytatnak, 
valamint arról, hogy a szervezők köthetnek-e biztosítást;

4. hangsúlyozza, hogy a 211/2011/EU rendelet 4. cikke értelmében abban az esetben, ha a 
Bizottság visszautasítja egy európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét, „a 
Bizottság tájékoztatja a szervezőket az elutasítás okairól, valamint a rendelkezésükre 
álló valamennyi lehetséges peres és peren kívüli jogorvoslatról”; e tekintetben 
tudomásul veszi a szervezőktől érkezett számos arra vonatkozó panaszt, hogy nem 
kaptak részletes és kimerítő indokolást a javasolt polgári kezdeményezés elutasításának 
okairól, és felkéri a Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb részletességgel fejtse ki az 
okokat és segítse a szervezőket, hogy megoldást találjanak a problémára;

5. felkéri a Bizottságot, hogy mérlegelje egy kezdeményezés csak egy részének 
nyilvántartásba vételének lehetőségét abban az esetben, ha az egész európai polgári 
kezdeményezés nem tartozik a Bizottság hatáskörébe, illetve, hogy a nyilvántartásba 
vétel időpontjában jelezze a szervezőknek, hogy a kezdeményezés mely részét tudnák 
nyilvántartásba vetetni;

6. felhívja a Bizottságot, hogy tegye az aláírások online gyűjtését szolgáló szoftvert 
felhasználóbarátabbá, az online aláírásokat tároló szervereket pedig folyamatosan 
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ingyenessé;

7. felkéri a Bizottságot, vizsgálja felül, hogy a polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételét követően automatikusan megkezdődik az aláírásgyűjtési időszak, és tegye 
lehetővé a szervezők számára, hogy az időszak kezdeti dátumáról ők dönthessenek;

8. üdvözli az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság azon javaslatát, hogy az európai 
polgári kezdeményezés szervezési költségeinek csökkentése érdekében a 
kezdeményezések szövegeinek fordítását ingyenesen biztosítják, és felkéri az EGSZB-t, 
hogy hozza létre a szükséges működési keretet;

9. úgy ítéli meg, hogy az európai polgári kezdeményezések támogatására a szervezők 
számára túl bonyolult különböző személyes adatokat szolgáltatni a 28 tagállamban, 
amint azt a különböző nemzeti rendelkezések alapján a 211/2011/EU rendelet előírja, és 
úgy véli, hogy el kellene gondolkodni egy európai uniós digitális állampolgárság 
létrehozatalán; felhívja ezért a Bizottságot, hogy az európai digitális menetrendben 
vizsgálja meg ezt a kérdést;

10. elismeri, hogy az adatvédelem tekintetében kényes kérdés a szervezők személyes 
felelőssége, amikor az aláírók személyes adatait begyűjtik, és javasolja, hogy szűkítsék 
le a megkövetelt adatok körét, vagy a felelősség az önkéntes aktivistákra terjedjen ki, és 
hogy a 211/2011/EU rendelet felelősséggel kapcsolatos 13. cikkének megfogalmazását 
meg kell változtatni annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a személyes felelősség 
nem korlátlan; ennek érdekében azt javasolja, hogy a környezet büntetőjog általi 
védelméről szóló 2008. november 19-i 2008/99/EK európai parlamenti és tanácsi  
irányelv 3. cikke inspiráció forrása lehet annak érdekében, hogy a szervezők azon 
cselekményekért legyenek felelősek, amelyek „jogellenesek, és amelyeket szándékosan 
vagy legalább súlyos gondatlanságból követnek el”;

11. azt javasolja, hogy a tagállamok az online gyűjtési rendszer igazolására (egy hónap 
helyett) két hónapot kapjanak, valamint a támogató nyilatkozatok gyűjtésére szolgáló 
időszakot  a szervezők számára (12 hónap helyett) 18 hónapra hosszabbítsák;

12. felkéri a tagállamokat, hogy az ellenőrzés során legyenek rugalmasak, ha egy európai 
polgári kezdeményezéshez a beadást lehetővé tévő 1 millió aláírást épp csak meghaladó 
számú támogató nyilatkozat érkezik be hozzájuk;

13. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 211/2011/EU rendelet 10. cikke c) 
pontjának szövegét, hogy lehetővé váljon a sikeres európai polgári kezdeményezések 
megfelelő nyomon követése, ideértve az európai polgári kezdeményezésről szóló 
plenáris parlamenti vitát és az azt követő szavazást; sürgeti a Bizottságot, hogy a sikeres 
európai polgári kezdeményezések elfogadását követő 12 hónapon belül kezdje meg a 
róluk szóló jogi aktus előkészítését;

14. úgy véli, hogy az európai polgári kezdeményezések politikai dimenziójának 
hangsúlyozása érdekében a 211/2011/EU rendelet 11. cikkében foglaltak szerint a 
nyilvános meghallgatást olyan módon kell megtartani, amely lehetővé teszi a szervezők 
számára, hogy párbeszédet folytassanak az európai parlamenti képviselőkkel; 
hangsúlyozza, hogy az európai polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos 
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meghallgatásokat egy olyan semleges bizottságnak kell megszerveznie, amely a tárgyalt 
témákért nem felelős;

15. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az európai polgári kezdeményezések uniós 
költségvetésen keresztüli – azaz európai programok, például az „Európa a polgárokért” 
program vagy a „Jogok, egyenlőség és polgárság” program révén történő –
finanszírozásának lehetőségét, mivel valóban szükség van a polgári kezdeményezések 
megszervezésének pénzügyi támogatására, valamint az uniós költségvetéshez számos 
módosítást nyújtottak be erre a célra;

16. üdvözli a Bizottság európai polgári kezdeményezésről szóló, 2015. április 1-jei 
jelentését, és felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az eszköz felülvizsgálata 
során, minden megfelelő jogi intézkedést hajtsanak végre, ha egy polgári 
kezdeményezést sikeresen befejezettnek tekintenek;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


