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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel az európai polgári 

kezdeményezés a polgárok számára 

biztosított új politikai jog, illetve a 

részvételi demokrácia egyedi és innovatív 

munkaprogramot kialakító eszköze az 

Európai Unióban, amely lehetővé teszi a 

polgárok számára, hogy aktív szerepet 

játsszanak az őket érintő projektekben és 

folyamatokban, valamint a legjobb 

eredmények elérésére és a lehető legtöbb 

uniós polgár arra való ösztönzése 

érdekében, hogy részt vegyenek az európai 

integrációs folyamat továbbfejlesztésében 

az ebben rejlő potenciált kétségkívül teljes 

mértékben ki kell aknázni és jelentősen 

növelni kell; mivel az Unió egyik kiemelt 

célkitűzésének saját intézményei 
demokratikus legitimációjának további 

növelésének kell lennie; 

A. mivel az európai polgári 

kezdeményezés a polgárok számára 

biztosított új politikai jog, amely lehetővé 

teszi a polgárok számára, hogy aktív 

szerepet játsszanak az őket érintő 

projektekben és folyamatokban, valamint 

az uniós intézmények demokratikus 

legitimációjának növeléséhez való 

hozzájárulás érdekében a benne rejlő 

potenciált kétségkívül teljes mértékben ki 

kell aknázni és jelentősen növelni kell; 

mivel azonban az európai polgári 

kezdeményezést – még akkor is, ha 

tökéletesen működik – nem lehet úgy 

tekinteni, hogy orvosolja az EU-t a 

kezdetektől fogva jellemző hatalmas 
demokratikus deficitet; 

Or. en 
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3. hangsúlyozza, hogy az európai polgári 

kezdeményezés kivételes lehetőséget kínál 

a polgárok számára törekvéseik 

meghatározására és megfogalmazására, 

illetve uniós fellépések szorgalmazására, 

valamint azt, hogy ezt minden lehetséges 

módon ösztönözni, fejleszteni és támogatni 

kell; elismeri ugyanakkor, hogy jelentős 

hiányosságok vannak, és ezekkel az 

európai polgári kezdeményezés hatékony 

működéséhez foglalkozni kell, illetve 

megoldást kell találni rájuk; hangsúlyozza, 

hogy az eszköz minden további 

értékelésének azt a cél kell szolgálnia, 

hogy a kezdeményezés a lehető leginkább 

felhasználóbaráttá váljon, tekintve, hogy 

ez az európai polgárok és az Unió közötti 

kapcsolat elsődleges eszköze; 

hangsúlyozza továbbá, hogy az anyanyelv 

használata polgári jog, és ezért felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

vizsgálják meg azokat az alternatívákat, 

amelyek felkínálják ezt a lehetőséget az 

európai polgári kezdeményezéssel 

kapcsolatos valamennyi tevékenység 

területén, mivel ez ösztönzi a polgárok 

részvételét; rámutat arra, hogy fontos, hogy 

a közvélemény tudjon az európai polgári 

kezdeményezésről, sajnálatát fejezi ki 

azonban, hogy ez az eszköz nem ismert 

széles körben az uniós polgárok között; 

felszólítja az Uniót, hogy e cél érdekében 

3. hangsúlyozza, hogy az európai polgári 

kezdeményezés kivételes lehetőséget kínál 

a polgárok számára törekvéseik 

meghatározására és megfogalmazására, 

illetve uniós fellépések szorgalmazására, 

valamint azt, hogy ezt minden lehetséges 

módon ösztönözni, fejleszteni és támogatni 

kell; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 

jelentős hiányosságok vannak, és ezekkel 

foglalkozni kell, illetve megoldást kell 

találni rájuk, hogy az európai polgári 

kezdeményezés hatékonyan és ne csak 

látszólag működjön; hangsúlyozza, hogy 

az eszköz minden további értékelésének és 

felülvizsgálatának azon cél elérését kell 

szolgálnia, hogy minden sikeres európai 

polgári kezdeményezést követően a 

Bizottság köteles legyen megfelelő 

jogalkotási javaslatot benyújtani;  
hangsúlyozza továbbá, hogy az anyanyelv 

használata polgári jog, és ezért felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

vizsgálják meg azokat az alternatívákat, 

amelyek felkínálják ezt a lehetőséget az 

európai polgári kezdeményezéssel 

kapcsolatos valamennyi tevékenység 

területén, mivel ez ösztönzi a polgárok 

részvételét; rámutat arra, hogy fontos, hogy 

a közvélemény tudjon az európai polgári 

kezdeményezésről, sajnálatát fejezi ki 

azonban, hogy ez az eszköz nem ismert 

széles körben az uniós polgárok között; 
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szervezzenek reklám- és promóciós 

kampányokat, melyek célja, hogy az 

európai polgári kezdeményezés ismertebbé 

váljon a média és a nyilvánosság körében; 

felszólítja az Uniót, hogy e cél érdekében 

szervezzenek reklám- és promóciós 

kampányokat, melyek célja, hogy az 

európai polgári kezdeményezés ismertebbé 

váljon a média és a nyilvánosság körében; 

Or. en 

 

 


