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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia első 
eszköze, amely – a tagállamok legalább egynegyedéből származó, legalább egymillió 
támogatási nyilatkozat összegyűjtése esetén – jogosultságot biztosít az uniós polgároknak 
arra, hogy új politikai előjogukkal élve kezdeményezzék a Bizottságnál, hogy a 
hatáskörén belül megfelelő javaslatot terjesszen elő azokban az ügyekben, amelyekben a 
polgárok megítélése szerint jogalkotási aktusra van szükség a Szerződések 
végrehajtásához;

2. üdvözli a Bizottság európai polgári kezdeményezésről szóló 2015. március 31-i jelentését, 
amely elismeri, hogy van még mit javítani ezen az új jogintézményen, és ennek érdekében 
több lehetséges problémára rámutat; hasonlóképpen üdvözli az európai ombudsman saját 
kezdeményezésű vizsgálatát az európai polgári kezdeményezés működéséről, amely 
tizenegy konkrét javaslatot fogalmaz meg az eljárás javítására;

3. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a polgárok hozzájárulhassanak az Unió jogalkotási 
előjogainak gyakorlásához, és közvetlenül is kezdeményezhessenek jogalkotási 
javaslatokat;

4. megjegyzi, hogy több mint hatmillió uniós polgár vett már részt európai polgári 
kezdeményezésben, és hogy 51 kérelem érkezett polgári kezdeményezés indítására, 
melyek közül mindössze három kezdeményezést – nevezetesen a „Right 2Water”, a „One 
of Us” és a „Stop Vivisection” – nyilvánítottak elfogadhatónak, és hat esetben – mely az 
összes elutasított beadvány 30%-ának felel meg – a kezdeményezést szervezők az Európai 
Bíróság előtt támadták meg a Bizottság elutasító határozatát, ami jól mutatja, hogy még 
sokat kell tenni annak érdekében, hogy a polgári kezdeményezés intézménye teljes 
mértékben beváltsa a hozzá fűzött reményeket; rámutat azokra a különféle gyakorlati 
nehézségekre, amelyekkel a kezdeményezések szervezői a rendelet 2012. áprilisi 
hatálybalépése óta szembetalálták magukat, és arra, hogy a kezdeményezések száma 
csökkenő tendenciát mutat;

5. kéri a Bizottság kettős szerepének felülvizsgálatát, mivel az összeférhetetlenséghez 
vezethet, emlékeztetve ugyanakkor arra, hogy több polgári kezdeményezés szervezői 
elismerik a Bizottságtól érkező információk jelentőségét és értékét; ezzel összefüggésben 
kéri a Bizottságot, hogy a Parlamentet is tekintse döntéshozónak, mivel ez az egyetlen 
intézmény, amelynek tagjait az uniós polgárok közvetlenül választják meg;

6. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson átfogó támogatást, ideértve a nem kötelező erejű jogi 
tanácsadást – például azáltal, hogy az egyes tagállamokban működő bizottsági 
képviseleteken és a Europe Direct tájékoztatási központjaiban egy egyértelműen 
meghatározott, polgári kezdeményezésekért felelős kapcsolattartó pontot hoz létre azzal a 
megbízással, hogy a polgári kezdeményezések szervezőit információval és tanácsokkal 
lássák el, és nyújtsanak segítséget a részükre – mivel a szervezők számára nehézséget 
jelent, hogy megtalálják azokat a szerződésbeli és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek 
egy érvényes kezdeményezés jogalapját képezhetik; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 
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elutasítás esetén a Bizottságnak részletes, átlátható és közérthető módon indokolnia kell 
politikai döntését a közvélemény felé, és egyidejűleg tájékoztatnia kell a szervezőket a 
releváns jogi szempontokról;

7. kéri a Bizottságtól annak fontolóra vételét, hogy az olyan európai polgári 
kezdeményezéseket, amelyek nem tartoznak teljes egészében a Bizottság hatáskörébe, 
csak részlegesen vegye nyilvántartásba; úgy véli, hogy az ilyen részleges nyilvántartásba 
vétel felmerülése esetén helyénvaló lenne előzetesen konzultálni a kezdeményezést 
benyújtó polgári bizottsággal;

8. felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy fejlessze internetes portálját, azt közérthetőbbé és 
felhasználóbarátabbá téve, különösen a hatásköreivel kapcsolatos tájékoztatás és a sikeres 
kezdeményezésekhez igényelhető támogatás tekintetében; úgy ítéli meg, hogy a bizottsági 
hatáskörökre vonatkozó egyértelmű lista közzétételén túlmenően a Bizottságnak a 
nyilvántartásba vételi eljárást is egyértelművé kell tennie, tekintettel arra, hogy a 
benyújtott polgári kezdeményezések közül számosat azzal az indokkal utasította el, hogy 
azok nyilvánvalóan kívül esnek a Bizottság hatáskörén; ezzel összefüggésben felszólítja a 
Bizottságot, hogy tevékenyen segítse a kezdeményezések szervezőit, részletes 
jogértelmezési iránymutatást bocsátva rendelkezésükre a vonatkozó jogszabályokkal 
kapcsolatban;

9. hangsúlyozza, hogy meg kell vizsgálni egy harmonizált és hatékonyabb eljárás 
kidolgozásának lehetőségét a támogató nyilatkozatok benyújtására, mivel elfogadhatatlan, 
hogy bizonyos uniós polgárokat a személyes adatok benyújtására vonatkozó tagállami 
követelmények közötti eltérések akadályozzanak meg polgári kezdeményezésekben való 
részvételben; ezért kéri a Bizottságot, hogy javasolja egyszerűbb követelmények 
alkalmazását valamennyi tagállamban a személyes adatokkal kapcsolatban, hogy 
tagállamtól függetlenül könnyebb legyen az európai polgári kezdeményezések aláírása; az 
aláírási folyamat megkönnyítése érdekében szeretné, ha a Bizottság fontolóra venné egy 
mobil alkalmazás kidolgozását, az online aláírásgyűjtő szoftver újratervezését és 
különösen a digitális aláírás azonosító eszközként való alkalmazását is, szem előtt tartva a 
fogyatékossággal élő személyek igényeit is; felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen 
vizsgálják felül azt a követelményt, melynek értelmében a támogató nyilatkozathoz 
személyes azonosító számot kell megadni, fenntartva akár e követelmény 
megszüntetésének lehetőségét is, mivel ez fölösleges bürokratikus akadályt jelenthet a 
támogatási nyilatkozatok összegyűjtése során, és az aláíró személyazonosságának 
ellenőrzéséhez is szükségtelen;

10. kéri a Bizottságot, hogy minden nyilvános kommunikációs csatornát használjon fel az 
európai polgári kezdeményezés ismertségének növelésére, és tegye meg a szükséges 
intézkedéseket azok átláthatóságának biztosítására, valamint  a már folyamatban lévő 
kezdeményezésekkel kapcsolatos kommunikáció megkönnyítésére, például olyan 
alkalmazások létrehozásával, amelyek tájékoztatást, értesítéseket és lehetőség szerint 
online aláírási lehetőséget is biztosítanak; hangsúlyozza, hogy az európai polgári 
kezdeményezésekben való aktív lakossági részvétel döntően függ attól is, hogy e 
kezdeményezések kapnak-e nyilvánosságot a tagállamokban, ezért javasolja, hogy a 
tagállamok nemzeti parlamentjei tegyenek említést az európai polgári 
kezdeményezésekről hivatalos honlapjukon;
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11. kitart azon álláspontja mellett, miszerint meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a 
támogató nyilatkozatok összegyűjtésére adott tizenkét hónapos határidő kezdő időpontját 
automatikusan a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vétele jelenti, és hogy a polgári 
kezdeményezés szervezőinek meg kell adni a lehetőséget, hogy maguk határozzák meg az 
általuk indított kezdeményezés kezdő időpontját, melynek a Bizottság általi 
nyilvántartásba vételtől számított három hónapon belülre kell esnie; 

12. megjegyzi, hogy a támogató nyilatkozatok összegyűjtésre adott időt meg lehetne 
hosszabbítani 18 hónapra;

13. megjegyzi, hogy problémák merültek fel a polgári kezdeményezés szervezőinek jogi 
felelősségével kapcsolatban, mivel a polgári bizottságok nem rendelkeznek jogi 
személyiséggel, és ezt a problémát csak a rendelet felülvizsgálata révén lehet orvosolni; 
kéri a Bizottságot, hogy mérje fel a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett polgári 
bizottságok jogi személyiséggel való felruházásának lehetőségét; ezen túlmenően kéri 
kockázatcsökkentő intézkedések megtételét, ösztönözve a polgári bizottságok tagjait 
konkrét kezdeményezések megtételére;

14. üdvözli az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság azon felajánlását, hogy ingyenesen 
nyújtanak fordítási szolgáltatásokat a kezdeményezőknek, ezáltal elősegítve a polgári 
kezdeményezések terjesztését az Unió valamennyi hivatalos nyelvén, különös tekintettel 
arra, hogy az anyanyelv használata polgári alapjog; elismeri, hogy ez a gesztus jelentős 
támogatást nyújt a polgároknak abban, hogy hatékonyabban népszerűsítsék ügyüket az 
uniós lakosság körében;

15. hangsúlyozza az intézményi egyensúly fontosságát a kezdeményezések nyilvántartásba 
vételt követő értékelése során, a polgári kezdeményezés Bizottsághoz való, a rendelet 9. 
cikkében előírtak szerinti benyújtását követően; ezért kéri a Bizottságot, hogy mérje fel az 
illetékes európai intézmények és testületek – pl. az Európai Parlament, az európai 
ombudsman, az ECOSOC és a Régiók Bizottsága – bevonásának lehetőségét;

16. megállapítja, hogy az európai ombudsman fontos szerepet játszik az európai polgári 
kezdeményezések nyilvántartásba vételére irányuló kérelmek Bizottság általi kezelésének 
– és különösen azok Bizottság általi elutasítása eseteinek – kivizsgálásában;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy időben nyújtson be megfelelő javaslatot a polgári 
kezdeményezésről szóló rendelet és az 1179/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
felülvizsgálatára a polgárok e kezdeményezésekhez fűzött várakozásainak kielégítése 
céljából, valamint a polgári kezdeményezések alkalmazásának megkönnyítése, és ezáltal a 
bennük rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása érdekében.
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