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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. véleménye szerint az európai polgári kezdeményezés (ECI) az első olyan közvetlen 
demokratikus eszköz, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy tevőlegesen részt 
vegyenek az európai politikák és jogszabályok kialakításában;

2. emlékeztet arra, hogy a korábbi állásfoglalásokban és a Petíciós Bizottság által készített 
éves jelentésekben a Parlament rámutatott a meglévő jogi keret 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; egyszerűsített és 
harmonizált adatvédelmi követelményeket és eljárásokat sürget;

3. aggodalmának ad hangot a sikeres kezdeményezések alacsony aránya és az új 
kezdeményezések számának drasztikus csökkenése miatt; 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; meggyőződése, hogy az eszköz továbbra is 
lehetőséget kínál a polgárok bevonására és a polgárok, illetve a polgárok és az uniós 
intézmények közötti párbeszéd elősegítésére; örömmel nyugtázza, hogy néhány európai 
polgári kezdeményezés helyi szinten eredményeket ért el;

4. úgy véli, hogy az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet lehetőséget kínál a 
petíciós eljárásra vonatkozó ismeretek bővítésére, az európai polgári kezdeményezés és a 
petíciók közötti különbség megvilágítására, illetve a kettő közötti kapcsolat 
kialakulásának elősegítésére az európai intézmények weboldalain megjelenített egységes 
információk és az intézmények hirdetési politikái révén;

5. sajnálja, hogy az európai polgári kezdeményezés eszközéről a korai szakaszokban nem 
volt egyértelmű a tájékoztatás, ami a kezdeményezés jellegével kapcsolatos általános 
félreértésekhez vezetett és némi frusztrációt okozott, amikor a Bizottság elutasította az 
első európai polgári kezdeményezéseket; emlékeztet arra, hogy az eszköznek 
egyszerűnek, egyértelműnek és felhasználóbarátnak kell lennie;

6. szorosabb intézményközi együttműködést sürget az európai polgári kezdeményezések 
kezelése során az európai polgári kezdeményezés szervezőinek nyújtott információ és 
támogatás tekintetében; egy fizikai és online egyablakos ügyintézés létrehozását 
szorgalmazza, amely információt szolgáltatna, jogi tanácsadást, fordítási szolgáltatásokat 
és finanszírozást nyújtana, és amely a Europe Direct telefonos ügyfélszolgálat, illetve a 
Bizottság és a Parlament tagállamokban működő tájékoztatási irodáiban lévő 
kapcsolattartó pontok erőforrásait használhatná; úgy véli, hogy egy ilyen struktúra révén 
az európai polgári kezdeményezések közelebb kerülhetnének a polgárokhoz;

7. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az átláthatóságot a döntéshozatali eljárás során és 
egyértelműsítse a jogszerűségre vonatkozó eljárást; felkéri a Bizottságot, hogy konkrétabb 
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intézkedésekkel reagáljon a sikeres európai polgári kezdeményezésekre;

8. felkéri a Bizottságot, hogy fejlessze az online nyilvántartási rendszer szoftverét és tegye 
hozzáférhetővé a fogyatékossággal élő személyek számára, tegye lehetővé az elektronikus 
aláírást és az e-mail címek gyűjtését, valamint – más sikeres online kampányplatformok 
példáját követve – használja a legkorszerűbb online kampányelemeket is; kéri a 
Bizottságot, hogy támogassa egy mobilkészülékeken használható nyilvános ECI-
alkalmazás létrehozását;

9. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az európai személyazonossági kártya 
létrehozására vonatkozó javaslatokat, melyeknek a polgári kezdeményezésről szóló 
rendelet aláírásgyűjtésre vonatkozó követelményeinek is meg kell felelniük;

10. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő a polgárok teljes választói jegyzékének 
létrehozására vonatkozó javaslatokat;

11. felkéri a Bizottságot, hogy a rendelet későbbi felülvizsgálata során fontolja meg az olyan 
európai polgári kezdeményezések lehetővé tételét, amelyekhez a szerződéseknek az 
EUMSZ 48. cikk szerinti módosítása szükséges;

12. emlékeztet arra, hogy a sikeres európai polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos 
meghallgatásokat jelenleg a kezdeményezés témájával foglalkozó illetékes bizottság a 
Petíciós 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.


