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JAVASLATOK

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

1. üdvözli az európai polgári kezdeményezést – az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
11. cikkének (4) bekezdésében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 24. cikkének (1) bekezdésében meghatározott formájában – mint a 
transznacionális részvételi demokrácia érdekében létrehozott első eszközt, amely lehetővé 
teszi a polgárok számára, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsenek az uniós 
intézményekkel, és hogy aktívan részt vegyenek az európai politikák és jogszabályok 
kialakításában, ami kiegészíti az arra vonatkozó jogukat, hogy petíciót nyújthatnak be a 
Parlamenthez és jogorvoslatért fordulhatnak az európai ombudsmanhoz;

2. üdvözli a Bizottságnak az európai polgári kezdeményezésről szóló jelentését, amelyben 
elismeri, hogy az eszközt tovább kell tökéletesíteni, és jobban elő kell mozdítani 
alkalmazását; szintén üdvözli az európai ombudsman hivatalból indított vizsgálatát az 
európai polgári kezdeményezés működéséről; rámutat a 2012 óta az európai polgári 
kezdeményezés szervezői által számos területen szerzett gyakorlati tapasztalatokra;

3. felkéri a Bizottságot, hogy rendszeresen készítsen jelentést a Parlament számára a 
folyamatban levő európai polgári kezdeményezések helyzetének állásáról, annak 
érdekében, hogy a Parlament az európai polgárok iránti kötelezettségvállalása keretében 
ellenőrizhesse, hogy az eszköz a lehető legeredményesebben működik-e; hangsúlyozza, 
hogy az európai polgári kezdeményezés folyamatát folyamatosan tökéletesíteni kell a 
szerzett gyakorlati tapasztalatokkal összhangban, ezenkívül pedig meg kell felelni az
Európai Unió Bírósága által hozandó ítéleteknek;

4. emlékeztet arra, hogy a korábbi állásfoglalásokban és a Petíciós Bizottság által készített 
éves jelentésekben a Parlament már régebben rámutatott a meglévő jogi keret bizonyos 
hiányosságaira és az európai polgári kezdeményezés gyakorlati működtetésében 
tapasztalható bürokratikus terhekre, amelyek az informatikai támogatás hiányából, illetve 
az informatikai támogatás nemzeti közigazgatásokban történő eltérő használatából 
fakadnak; felhívja a Bizottságot, hogy minél hamarabb végezze el az európai polgári 
kezdeményezésről szóló rendelet és az 1179/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
átfogó felülvizsgálatát a még fennálló valamennyi akadály felszámolása érdekében és 
hogy egyértelmű, egyszerű, felhasználóbarát és arányos eljárásokat hozzon létre;

5. felszólít, hogy egyszerűsítsék és egységesítsék a támogató nyilatkozatok gyűjtésére 
vonatkozó követelményeket és eljárásokat egységes formanyomtatványok segítségével és 
a személyi azonosító számok gyűjtésére vonatkozó kötelezettség megszüntetésével, mivel 
ez a tagállamoktól függően különbségeket eredményez; emlékeztet arra, hogy az európai 
adatvédelmi biztos kijelentette, hogy az ilyen követelmények nem szükségesek; javasolja, 
hogy fontolják meg az európai polgári kezdeményezések támogatására szolgáló közös 
azonosító eszköz létrehozását, annak érdekében, hogy megkönnyítsék az eljárást az 
aláírók számára, valamint hogy részletesen vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy 
létrehozzanak egy egyszerűsített, önkéntes online uniós nyilvántartást;
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6. üdvözli a Bizottságnak az online aláírásgyűjtő rendszer elindítására és fejlesztésére 
irányuló erőfeszítéseit; elismeri ugyanakkor, hogy további erőfeszítésekre van szükség az 
online aláírásgyűjtő rendszer teljes körű újratervezéséhez és testreszabásához; felhívja a 
Bizottságot, hogy a polgári bizottságok számára biztosítson hozzáférést egy állandó, 
központi, ingyenes szerverhez, amely lehetővé teszi az online aláírások tárolását az EU 
adatvédelmi normáinak megfelelően, annak érdekében, hogy egyszerűsítse az online 
aláírásgyűjtő rendszer szoftverét és biztosítsa, hogy bizonyos embercsoportoktól, mint 
például a külföldön élő európai polgároktól, a fogyatékossággal élőktől vagy az 
idősebbektől ne tagadják meg az arra vonatkozó jogot, hogy aláírjanak egy 
kezdeményezést;

7. felhívja a Bizottságot, hogy az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet későbbi 
felülvizsgálatakor vizsgálja meg, melyek a legmegfelelőbb lehetőségek az aláírásgyűjtési 
időszakkal kapcsolatban, például hogy növeljék-e 18 hónapra az aláírásgyűjtési időszak 
hosszát, adjanak-e a szervezőknek lehetőséget arra, hogy meghatározzák az aláírásgyűjtési 
időszak kezdő időpontját, illetve hogy az online aláírásgyűjtő rendszer hitelesítésének 
lezárultát követően állapítsák-e meg a tizenkét hónapos időszak kezdő időpontját;

8. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 2012 óta harmincegy nyilvántartásba vett európai 
polgári kezdeményezésből mindössze három jutott el az utolsó szakaszba; rámutat, hogy 
az új kezdeményezések számának drasztikus csökkenése az aránytalan követelmények és 
a szükségtelenül bonyolult rendszer következménye; sajnálatát fejezi ki a jogalkotásra 
gyakorolt hatás hiánya és a Bizottságnak a sikeres európai polgári kezdeményezéseket 
követő kiábrándító intézkedései miatt; kifejezi, hogy véleménye eltér a Bizottságétól a 
rendelet annak érdekében történő sikeres végrehajtása tekintetében, hogy teljes mértékben 
meg lehessen valósítani az európai polgári kezdeményezésekben rejlő lehetőségeket;
hangsúlyozza, hogy az európai intézményeknek és a tagállamoknak minden szükséges 
lépést meg kell tenniük az európai polgári kezdeményezés előmozdítása, illetve annak 
elősegítése érdekében, hogy a polgárok bízzanak ebben az eszközben;

9. úgy véli, hogy az eszköz – felülvizsgálata esetén – lehetőséget kínál a polgárok 
bevonására, valamint a polgárok, illetve a polgárok és az uniós intézmények közötti 
párbeszéd elősegítésére; hangsúlyozza, hogy össze kell kapcsolni az online aláírásgyűjtő 
rendszert a megfelelő új közösségi és digitális médiakampány-eszközökkel, más sikeres, 
online kampányokra szolgáló platformok példáját követve;

10. javasolja valamennyi rendelkezésre álló kommunikációs csatorna használatát, különösen 
az összes illetékes uniós intézmény közösségi és digitális médiaplatformjaiét, és hogy 
folyamatosan végezzenek figyelemfelhívó kampányokat az uniós irodák és képviseletek, 
valamint a nemzeti hatóságok részvételével; kéri a Bizottságot, hogy támogassa egy 
mobilkészülékeken használható nyílt forráskódú szoftver fejlesztését az európai polgári 
kezdeményezések számára; örömmel nyugtázza, hogy néhány európai polgári 
kezdeményezés helyi szinten eredményeket ért el;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy sürgesse a tagállamokat, hogy az európai polgári 
kezdeményezéshez csatolt támogató nyilatkozatok értékeléséhez használják az európai 
közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökre vonatkozó program keretében kidolgozott 
validációs eszközt;
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12. hangsúlyozza, hogy a részvételi demokrácia Unió-szerte történő fokozását szolgáló 
eszközök keretében a régiók számára is rendelkezésre kell bocsátani informatikai 
eszközöket, lehetővé téve a polgárok közügyekbe való nagyobb mértékű bevonását;

13. sajnálja, hogy az európai polgári kezdeményezésről a bevezető szakaszban nem volt 
egyértelmű tájékoztatás, ami a kezdeményezés jellegével kapcsolatos általános 
félreértésekhez vezetett, és frusztrációt okozott, amikor a Bizottság elutasította az első 
európai polgári kezdeményezéseket; emlékeztet arra, hogy az eszköznek egyszerűnek, 
egyértelműnek és felhasználóbarátnak kell lennie, valamint széles körű tájékoztatást kell 
nyújtani róla; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak ösztönöznie és támogatnia kell a 
nemzeti és a helyi választott képviselőket abban, hogy az európai polgári 
kezdeményezések melletti elkötelezettség növelésének az élére álljanak;

14. aggodalmának ad hangot az abból adódó potenciális összeférhetetlenség miatt, hogy a 
Bizottság – a rá ruházott kizárólagos joggal élve – maga végzi el a kezdeményezések első 
jogi ellenőrzését, és kéri, hogy a jövőben megfelelően orvosolják ezt a helyzetet;

15. úgy véli, hogy az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálata 
lehetőséget kínál többek között az európai polgári kezdeményezés és a petíciós jog közötti 
főbb különbségek kidomborítására, és hogy ez megoldható lenne az európai intézmények 
weboldalain megjelenő információk és az intézmények hirdetési politikáinak 
egységesítése révén;

16. fokozottabb intézményközi együttműködésre szólít fel uniós, valamint nemzeti és helyi 
szinten az európai polgári kezdeményezések kezelése során az európai polgári 
kezdeményezések szervezőinek nyújtott információ és támogatás tekintetében; felhív az 
európai polgári kezdeményezés Bizottság által kezelt többnyelvű honlapjának 
tökéletesítésére, és hogy készüljenek egységes iránymutatások az Európai Unió 
valamennyi hivatalos nyelvén az európai polgári kezdeményezés szervezőinek jogairól és 
kötelezettségeiről, valamint a kezdeményezések során szükséges adminisztratív 
eljárásokról; üdvözli az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság arra vonatkozó 
javaslatát, hogy biztosítsák az európai polgári kezdeményezések keretében benyújtott 
szövegek ingyenes fordítását;

17. egy fizikai és online egyablakos ügyintézés létrehozását szorgalmazza, amely 
folyamatosan információt szolgáltatna, fordítási szolgáltatásokat, valamint technikai, jogi 
és politikai támogatást nyújtana az európai polgári kezdeményezéseket illetően, és amely 
a Europe Direct telefonos ügyfélszolgálat, illetve a Bizottság és a Parlament 
tagállamokban működő képviseleteiben, illetve tájékoztatási irodáiban lévő kapcsolattartó 
pontok meglévő erőforrásait használhatná; úgy véli, hogy egy ilyen struktúra révén az 
európai polgári kezdeményezések közelebb kerülhetnének a polgárokhoz;

18. felkéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az európai polgári kezdeményezés projektjei 
számára az „Európa a polgárokért” program és a „Jogok, egyenlőség és polgárság” 
program jelenlegi költségvetési tételein keresztül nyújtandó adminisztratív és pénzügyi 
támogatás különböző lehetőségeit;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az európai polgári kezdeményezések 
támogatására vonatkozó minimális korhatár egységesen 16 évre történő csökkentését a 
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fiatalabb generáció uniós ügyekben való polgári szerepvállalásának ösztönzése érdekében;

20. ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az európai polgári kezdeményezésről szóló 
rendeletet annak érdekében, hogy biztosítsa az átláthatóságot és az intézményi egyensúlyt 
a döntéshozatali folyamatban és egyértelműsítse az elfogadhatóság jogi ellenőrzésére 
vonatkozó eljárást; tudomásul veszi az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt folyamatban 
levő ügyeket, és bízik abban, hogy az EUB határozatot fog hozni arról, hogy a Bizottság 
túl mereven alkalmazza-e az elfogadhatóságra vonatkozó szabályokat, időközben pedig 
azt javasolja, hogy nyújtsanak segítséget a szervezőknek javaslataik jogalapjának 
megfogalmazásában;

21. felkéri a Bizottságot, hogy konkrétabb intézkedésekkel reagáljon a sikeres európai polgári 
kezdeményezésekre, és ezekbe vonja be jobban a polgárokat, valamint hogy nyújtson 
szilárdabb, következetesebb és átfogóbb indokolást az elfogadhatatlannak ítélt európai 
polgári kezdeményezések elutasítása esetében; emlékezteti a Bizottságot, hogy 
valamennyi sikeres európai polgári kezdeményezés esetében fontolóra kell vennie 
jogalkotási javaslat elfogadását; felszólítja a Bizottságot, hogy a csupán részleges jogi 
elfogadhatóság esetén tegyen javaslatot az európai polgári kezdeményezés átdolgozására, 
vagy fogadja el azokat a részeket, amelyek a Bizottság hatáskörébe tartoznak;

22. ösztönzi az uniós intézményeket, hogy fontolják meg az azon európai polgári 
kezdeményezések által felvetett kérdések megvitatását, amelyek nem gyűjtöttek össze 
egymillió aláírást, azonban a megkívánt szám több mint felét elérték; ezzel 
összefüggésben emlékeztet arra, hogy a Petíciós Bizottság a Parlament eljárási 
szabályzatának 218. cikke értelmében megvizsgálhatja az eredménytelen európai polgári 
kezdeményezéseket, amennyiben az ügy további vizsgálatát megfelelőnek ítéli;

23. felhív arra, hogy a Parlament készítsen saját kezdeményezésű jelentést valamennyi sikeres 
kezdeményezésről, amelyet kövessen plenáris vita és szavazás; javasolja, hogy 
amennyiben a Bizottság elmulasztja jogalkotási javaslat benyújtását valamely sikeres 
európai polgári kezdeményezés benyújtását követő 12 hónapon belül, a Parlament 
illetékes bizottsága kezdeményezzen újabb jelentést annak érdekében, hogy kifejezze 
konkrét jogalkotási követeléseit, melyekkel kapcsolatban a kiválasztott előadó egy további 
meghallgatás során konzultál az európai polgári kezdeményezés szervezőivel;

24. annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok megfelelően alkalmazhassák a részvételi 
demokrácia ezen eszközét, illetve hogy magánérdekek céljából ne lehessen esetlegesen 
visszaélni az eszközzel, döntő fontosságúnak tartja az európai polgári kezdeményezések 
finanszírozására és támogatásra irányuló ellenőrzések átláthatóságát és minőségének 
javítását;

25. felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió Bírósága (EUB) közelgő ítélete alapján 
tisztázza, hogy az uniós polgárok hatáskörrel rendelkeznek-e ahhoz, hogy a Szerződés 
módosításaira javaslatot tegyenek, valamint hogy a rendelet későbbi felülvizsgálata során 
fontolja meg az olyan európai polgári kezdeményezések lehetővé tételét, amelyekhez a 
Szerződéseknek az EUSZ 48. cikke szerinti módosítása szükséges;

26. emlékeztet arra, hogy a sikeres európai polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos 
meghallgatásokat jelenleg a kezdeményezés témájáért felelős illetékes bizottság a Petíciós 
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Bizottsággal mint társbizottsággal együtt szervezi; javasolja, hogy a Petíciós Bizottság –
semleges, és a polgárokkal folytatott párbeszéd terén a legnagyobb tapasztalattal 
rendelkező fórum lévén – vegye át a meghallgatások szervezését – az érdekelt felek 
bevonásával – a különböző európai polgári kezdeményezések meghallgatásai során 
történő következetes, tisztességes és egyenlő bánásmód biztosítása érdekében; megjegyzi, 
hogy az európai polgári kezdeményezések polgári bizottsága számára meg kell téríteni 
valamennyi tagja meghallgatáson való részvétellel kapcsolatos kiadásait.
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