
PA\1061908HU.doc PE557.231v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014 - 2019

Jogi Bizottság

2014/2257(INI)

27.5.2015

VÉLEMÉNYTERVEZET

a Jogi Bizottság részéről

az Alkotmányügyi Bizottság részére

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

A vélemény előadója: Sylvia-Yvonne Kaufmann



PE557.231v01-00 2/4 PA\1061908HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\1061908HU.doc 3/4 PE557.231v01-00

HU

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 – legalább egymillió támogató nyilatkozat összegyűjtése esetén –
jogosultságot biztosít az uniós polgároknak arra, hogy 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. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a polgárok hozzájárulhassanak az Unió jogalkotási 
előjogainak gyakorlásához, és közvetlenül is kezdeményezhessenek jogalkotási 
javaslatokat;

3. megjegyzi, hogy több mint hatmillió uniós polgár vett már részt polgári 
kezdeményezésben, és hogy három kezdeményezés, nevezetesen a „Right 2Water”, a 
„One of Us” és a „Stop Vivisection” sikerre vezetett; rámutat azonban azokra a különféle 
gyakorlati nehézségekre, amelyekkel a kezdeményezések szervezői a rendelet 2012. 
áprilisi hatálybalépése óta szembetalálták magukat;

4. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson átfogó támogatást, ideértve a nem kötelező erejű jogi 
tanácsadást – például azáltal, hogy az egyes tagállamokban működő bizottsági 
képviseleteken egy polgári kezdeményezésekért felelős kapcsolattartót jelöl ki –, mivel a 
szervezők számára nehézséget jelent, hogy megtalálják azokat a szerződésbeli és 
jogszabályi rendelkezéseket, amelyek egy érvényes kezdeményezés jogalapját képezhetik;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a hatásköreinek az internetes portálján 
közzétett listáját, azt tegye közérthetőbbé és felhasználóbarátabbá, tekintettel arra, hogy a 
benyújtott polgári kezdeményezések közül számosat azzal az indokkal kellett elutasítania, 
hogy azok nyilvánvalóan kívül esnek a Bizottság hatáskörén;

6. hangsúlyozza, hogy egy harmonizált eljárás kidolgozására van szükség a támogató 
nyilatkozatok benyújtására, mivel elfogadhatatlan, hogy bizonyos uniós polgárokat a 
személyes adatok benyújtására vonatkozó tagállami követelmények közötti eltérések 
akadályozzanak meg polgári kezdeményezések támogatásában; felhívja a tagállamokat, 
hogy sürgősen szüntessék meg azt a követelményt, hogy a támogató nyilatkozathoz meg 
kelljen adniuk a személyes azonosító számukat, mivel ez fölösleges bürokratikus terhet 
jelent a támogató nyilatkozatok összegyűjtése során, és az aláíró személyazonosságának 
ellenőrzéséhez is szükségtelen;

7. 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, hogy a polgári 
kezdeményezés szervezői ezentúl maguk dönthessék el, hogy mikor kezdődjön a támogató 
nyilatkozatok gyűjtése.

8. megjegyzi, hogy problémák merültek fel a polgári kezdeményezés szervezőinek jogi 
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felelősségével kapcsolatban, mivel a polgári bizottságok nem rendelkeznek jogi 
személyiséggel, és ezt a problémát csak a rendelet felülvizsgálata révén lehet orvosolni;

9. kéri, hogy az egész EU-ban egységes megközelítés alapján állapítsák meg a támogató 
nyilatkozat benyújtásának alsó korhatárát; támogatja e korhatár 16 évre csökkentését, 
tekintettel arra, hogy meg kell erősíteni a fiatalok Unióval kapcsolatos felelősségérzetét, 
és meg kell adni számukra a lehetőséget, hogy közreműködjenek az európai projekt 
további alakításában;

10. 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; elismeri, hogy ez a 
gesztus jelentős támogatást nyújt a polgároknak abban, hogy népszerűsítsék ügyüket az 
uniós lakosság körében;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy mielőbb nyújtson be javaslatot a polgári kezdeményezésről 
szóló rendelet felülvizsgálatára, a polgári kezdeményezés alkalmazásának megkönnyítése, 
annak polgárbarátabbá tétele, valamint a benne rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása 
érdekében.


