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7.12.2016 A8-0344/441 

Módosítás  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

6 fejezet – 188 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(2) Bármely képviselőcsoport vagy 

legalább negyven képviselő kérelmezheti a 

szavazást megelőzően vagy a szavazás 

folyamán a bizottsághoz történő 

visszautalást. Az ilyen indítványról azonnal 

szavaznak. 

(2) Bármely képviselőcsoport vagy 

legalább huszonöt képviselő kérelmezheti 

a szavazást megelőzően vagy a szavazás 

folyamán a bizottsághoz történő 

visszautalást. Az ilyen indítványról azonnal 

szavaznak. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Módosítás  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

6 fejezet – 189 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(1) Az elnök javaslatára, illetve bármely 

képviselőcsoport vagy legalább negyven 

képviselő kérelmére a vita azt megelőzően 

is lezárható, hogy a felszólalók listájának 

végére jutottak volna. Az ilyen javaslatról 

vagy kérelemről haladéktalanul szavaznak. 

(1) Az elnök javaslatára, illetve bármely 

képviselőcsoport vagy legalább huszonöt 

képviselő kérelmére a vita azt megelőzően 

is lezárható, hogy a felszólalók listájának 

végére jutottak volna. Az ilyen javaslatról 

vagy kérelemről haladéktalanul szavaznak. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Módosítás  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

6 fejezet – 190 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

Az egyes napirendi pontok vitájának 

megkezdésekor bármely képviselőcsoport 

vagy legalább negyven képviselő 

indítványozhatja a vita egy meghatározott 

napra és időpontra történő elnapolását. Az 

ilyen indítványról azonnal szavaznak. 

Az egyes napirendi pontok vitájának 

megkezdésekor bármely képviselőcsoport 

vagy legalább huszonöt képviselő 

indítványozhatja a vita egy meghatározott 

napra és időpontra történő elnapolását. Az 

ilyen indítványról azonnal szavaznak. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Módosítás  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

6 fejezet – 190 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(4) A szavazást megelőzően vagy a 

szavazás során bármely képviselőcsoport 

vagy legalább negyven képviselő 

indítványozhatja a szavazás elnapolását. 

Az ilyen indítványról azonnal szavaznak. 

(4) A szavazást megelőzően vagy a 

szavazás során bármely képviselőcsoport 

vagy legalább huszonöt képviselő 

indítványozhatja a szavazás elnapolását. 

Az ilyen indítványról azonnal szavaznak. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Módosítás  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

6 fejezet – 191 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

Az elnök javaslatára, illetve egy 

képviselőcsoport vagy legalább negyven 

képviselő kérelmére a Parlament az ülést 

egy vita vagy szavazás során határozatával 

félbeszakíthatja vagy berekesztheti. Az 

ilyen javaslatról vagy kérelemről 

haladéktalanul szavaznak. 

Az elnök javaslatára, illetve egy 

képviselőcsoport vagy legalább huszonöt 

képviselő kérelmére a Parlament az ülést 

egy vita vagy szavazás során határozatával 

félbeszakíthatja vagy berekesztheti. Az 

ilyen javaslatról vagy kérelemről 

haladéktalanul szavaznak. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Módosítás  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

1 fejezet – 199 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (1a) A bizottságok összetételének 

tükröznie kell a Parlament politikai 

sokféleségét a Parlament által a 

parlamenti ciklus kezdetén meghatározott 

eljárás alapján. A bizottsági helyek 

képviselőcsoportok és független 

képviselők közötti elosztásának aránya 

nem térhet el a legközelebbi megfelelő 

egész számtól. 

 Amennyiben a képviselőcsoportok között 

nem születik megállapodás arányos 

súlyukat illetően egy vagy több 

meghatározott bizottságban, az Elnökök 

Értekezlete hozza meg a döntést. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Módosítás  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

1 fejezet – 199 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(2) Az Elnökök Értekezlete javaslatához 

kizárólag olyan módosítás fogadható el, 

amelyet legalább negyven képviselő 

nyújtott be. A Parlament az ilyen 

módosításokról titkosan szavaz. 

(2) Az Elnökök Értekezlete javaslatához 

kizárólag olyan módosítás fogadható el, 

amelyet legalább huszonöt képviselő 

nyújtott be. A Parlament az ilyen 

módosításokról titkosan szavaz. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Módosítás  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

2 fejezet – 208 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(1) Bármely képviselő előterjeszthet 

módosítást a bizottságban történő 

vizsgálatra. 

(1) Bármely képviselő – függetlenül attól, 

hogy melyik bizottság tagja – előterjeszthet 

módosítást a bizottságban történő 

vizsgálatra. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Módosítás  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

215 cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

215. cikk 215. cikk  

A petíciós jog A petíciós jog 

(1) Bármely uniós polgár, valamint 

valamely tagállamban lakóhellyel, illetve 

létesítő okirat szerinti székhellyel 

rendelkező természetes vagy jogi személy 

egyénileg vagy más polgárokkal vagy 

személyekkel közösen petíciót nyújthat be 

az Európai Parlamenthez az Európai Unió 

tevékenységi területére tartozó és őt 

közvetlenül érintő ügyben. 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 227. cikkével összhangban 

bármely uniós polgár, valamint valamely 

tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő 

okirat szerinti székhellyel rendelkező 

természetes vagy jogi személy egyénileg 

vagy más polgárokkal vagy személyekkel 

közösen petíciót nyújthat be az Európai 

Parlamenthez az Európai Unió 

tevékenységi területére tartozó és őt 

közvetlenül érintő ügyben. 

(2) A Parlamenthez intézett 

petíciókban fel kell tüntetni valamennyi 

petíció benyújtójának a nevét, 

állampolgárságát és lakcímét. 

(2) A Parlamenthez intézett 

petíciókban fel kell tüntetni valamennyi 

petíció benyújtójának a nevét és állandó 

lakcímét. 

  

(3) Ha a petíciót több természetes vagy jogi 

személy írja alá, az aláírók kijelölnek egy 

képviselőt és helyetteseket, akik az e cím 

alkalmazásában a petíció benyújtóinak 

tekintendők. 

(3) Ha a petíciót több természetes vagy jogi 

személy írja alá, az aláírók kijelölnek egy 

képviselőt és helyetteseket, akik az e cím 

alkalmazásában a petíció benyújtóinak 

tekintendők. 

Ha nem jelölnek ki képviselőt, az első 

aláírót vagy egy másik megfelelő személyt 

Ha nem jelölnek ki képviselőt, az első 

aláírót vagy egy másik megfelelő személyt 
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kell a petíció benyújtójának tekinteni. kell a petíció benyújtójának tekinteni. 

(4)  A petíció bármelyik benyújtója 

bármikor visszavonhatja a petíció 

támogatását. 

(4)  A petíció bármelyik benyújtója 

bármikor visszavonhatja a petícióról 

aláírását. 

Ha a petíció valamennyi benyújtója 

visszavonja támogatását, a petíció semmis. 

Ha a petíció valamennyi benyújtója 

visszavonja aláírását, a petíció semmis. 

(5)  A petíciót az Európai Unió 

hivatalos nyelveinek egyikén, írásban kell 

megfogalmazni. 

(5)  A petíciót az Európai Unió 

hivatalos nyelveinek egyikén, írásban kell 

megfogalmazni. 

A más nyelven írt petíciót csak abban az 

esetben veszik figyelembe, ha ahhoz a 

petíció benyújtója fordítást mellékel a 

hivatalos nyelvek egyikén. A Parlamentnek 

a petíció benyújtójával folytatott levelezése 

azon a hivatalos nyelven zajlik, amelyen a 

fordítás készült. 

A más nyelven írt petíciót csak abban az 

esetben veszik figyelembe, ha ahhoz a 

petíció benyújtója fordítást mellékel a 

hivatalos nyelvek egyikén. A Parlamentnek 

a petíció benyújtójával folytatott levelezése 

azon a hivatalos nyelven zajlik, amelyen a 

fordítás készült. 

Az Elnökség dönthet úgy, hogy a 

petíciókat vagy a petíciók benyújtóival 

folytatott levelezést egy adott tagállamban 

használt más nyelveken is meg lehet 

fogalmazni. 

Az Elnökség dönthet úgy, hogy a 

petíciókat vagy a petíciók benyújtóival 

folytatott levelezést más olyan nyelveken 

is meg lehet fogalmazni, amelyek egy adott 

tagállam területének egészén vagy egy 

részén a tagállam alkotmányos rendjének 

megfelelően hivatalos nyelvek. 

 (5a)  A petíciókat postai úton vagy a 

parlamenti honlapon megnyitandó 

petíciós portálon keresztül lehet 

benyújtani, amely útmutatást ad a petíció 

benyújtójának a petíció (1) és (2) 

bekezdésnek megfelelő 

megfogalmazásához. 

 (5b) Ha hasonló témában több petíciót 

nyújtanak be, azokat együttesen lehet 

kezelni. 

(6)  A (2) bekezdésben megállapított 

feltételeknek megfelelő petíciókat a 

beérkezés sorrendjében nyilvántartásba 

veszik; ellenkező esetben irattárba 

helyezik, és a petíció benyújtóját ennek 

indokairól tájékoztatják. 

(6)  A (2) bekezdésben megállapított 

feltételeknek megfelelő petíciókat a 

beérkezés sorrendjében nyilvántartásba 

veszik; ellenkező esetben irattárba 

helyezik, és a petíció benyújtóját ennek 

indokairól tájékoztatják. 

(7)  A nyilvántartásba vett petíciókat az 

elnök az illetékes bizottsághoz utalja, 

amely először az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 227. cikkével 

összhangban megállapítja a petíció 

(7)  A nyilvántartásba vett petíciókat az 

elnök az illetékes bizottsághoz utalja, 

amely először az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 227. cikkével 

összhangban megállapítja a petíció 
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elfogadhatóságát vagy el nem 

fogadhatóságát. 

elfogadhatóságát. 

Ha az illetékes bizottság nem jut 

egyetértésre a petíció elfogadhatóságát 

illetően, a bizottsági tagok legalább 

egynegyedének kérelme alapján a petíciót 

elfogadhatónak kell nyilvánítani. 

Ha az illetékes bizottság nem jut 

egyetértésre a petíció elfogadhatóságát 

illetően, a bizottsági tagok legalább 

egynegyedének kérelme alapján a petíciót 

elfogadhatónak kell nyilvánítani. 

(8)  A bizottság által elfogadhatatlannak 

nyilvánított petíciókat irattárba helyezik, és 

a petíció benyújtóját tájékoztatják a 

határozatról és indokairól. Adott esetben 

alternatív megoldási lehetőségeket lehet 

javasolni. 

(8)  A bizottság által elfogadhatatlannak 

nyilvánított petíciókat irattárba helyezik, és 

a petíció benyújtóját tájékoztatják a 

határozatról és indokairól. Adott esetben 

alternatív megoldási lehetőségeket lehet 

javasolni. 

(9) A petíciók nyilvántartásba vételüket 

követően fő szabályként nyilvános 

dokumentummá válnak, és a petíció 

benyújtójának a nevét és a petíció tartalmát 

a Parlament az átláthatóság biztosítása 

érdekében közzéteheti. 

(9) A petíciók nyilvántartásba vételüket 

követően nyilvános dokumentummá 

válnak, és a petíció benyújtójának, a 

lehetséges társaláíróknak és 

támogatóknak a nevét és a petíció 

tartalmát a Parlament az átláthatóság 

biztosítása érdekében közzéteheti. A 

petíció benyújtóját, társaláíróit és 

támogatóit erről megfelelően tájékoztatni 

kell. 

(10)  A (9) bekezdés rendelkezéseitől 

eltérően, petíció benyújtója a magánélet 

védelme érdekében kérheti nevének 

bizalmas kezelését, amit a Parlamentnek 

tiszteletben kell tartania. 

(10)  A (9) bekezdéstől eltérően, petíció 

benyújtója, társaláírója vagy támogatója a 

magánélet védelme érdekében kérheti 

nevének bizalmas kezelését, amit a 

Parlamentnek tiszteletben kell tartania. 

Ha a petíció benyújtójának panaszát azért 

nem lehet kivizsgálni, mert kérte nevének 

elhallgatását, akkor a további lépésekről a 

petíció benyújtójával konzultálni kell. 

Ha a petíció benyújtójának panaszát azért 

nem lehet kivizsgálni, mert kérte nevének 

elhallgatását, akkor a további lépésekről a 

petíció benyújtójával konzultálni kell. 

 (10a) A harmadik felek jogainak 

védelmében a Parlament saját 

kezdeményezésre vagy az érintett 

harmadik fél kérésére anonimizálhat egy 

petíciót és/vagy az abban szereplő további 

adatokat, ha azt szükségesnek ítéli.  

(11)  A petíció benyújtója kérheti 

petíciójának bizalmas kezelését; ebben az 

esetben a Parlament megfelelő 

intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy 

a petíció tartalma ne kerüljön 

nyilvánosságra. A petíció benyújtóját 
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tájékoztatják e rendelkezés pontos 

alkalmazási feltételeiről. 

(12)  Ha a bizottság célszerűnek látja, az 

ügyet az ombudsmanhoz utalhatja. 

 

(13)  A Parlamenthez intézett olyan 

petíciókat, amelyeket olyan természetes, 

illetve jogi személyek nyújtanak be, akik 

nem az Európai Unió polgárai, és a 

tagállamok területén lakóhellyel, illetve 

létesítő okirat szerinti székhellyel sem 

rendelkeznek, külön veszik nyilvántartásba 

és helyezik irattárba. Az elnök az előző 

hónapban érkezett ilyen petíciókról tárgyuk 

megjelölésével készült havi jegyzéket küld 

a petíciók tárgyában illetékes bizottságnak, 

amely a megvizsgálni kívánt petíciókat 

bekérheti. 

(13)  A Parlamenthez intézett olyan 

petíciókat, amelyeket olyan természetes, 

illetve jogi személyek nyújtanak be, akik 

nem az Európai Unió polgárai, és a 

tagállamok területén lakóhellyel, illetve 

létesítő okirat szerinti székhellyel sem 

rendelkeznek, külön veszik nyilvántartásba 

és helyezik irattárba. Az elnök az előző 

hónapban érkezett ilyen petíciókról tárgyuk 

megjelölésével készült havi jegyzéket küld 

a petíciók tárgyában illetékes bizottságnak, 

amely a megvizsgálni kívánt petíciókat 

bekérheti. 

Or. en 
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Hatályos szöveg Módosítás 

216. cikk 216. cikk  

A petíciók vizsgálata A petíciók vizsgálata 

(1)  Az elfogadható petíciókat az 

illetékes bizottság szokásos tevékenysége 

keretében megvizsgálja, rendes ülésen 

tartott vita, vagy írásbeli eljárás keretében. 

A petíció benyújtóit meg lehet hívni a 

bizottság üléseire, ha a petíciót 

megvitatják, illetve saját maguk is kérhetik 

részvételüket. Az elnök engedélyezheti a 

petíció benyújtóinak felszólalását. 

(1)  Az elfogadható petíciókat az 

illetékes bizottság szokásos tevékenysége 

keretében megvizsgálja, rendes ülésen 

tartott vita, vagy írásbeli eljárás keretében. 

A petíció benyújtóit meg lehet hívni a 

bizottság üléseire, ha a petíciót 

megvitatják, illetve saját maguk is kérhetik 

részvételüket. Az elnök engedélyezheti a 

petíció benyújtóinak felszólalását. 

(2)  A bizottság határozhat úgy, hogy az 

52. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően saját kezdeményezésű 

jelentést készít egy elfogadhatónak 

nyilvánított petícióról, vagy egy rövid 

állásfoglalási indítványt terjeszt a 

Parlament elé, feltéve, hogy ez ellen az 

Elnökök Értekezlete nem emel kifogást. 

Ezen állásfoglalási indítványok bekerülnek 

a bizottsági elfogadást követően legkésőbb 

nyolc héten belül sorra kerülő ülés 

napirendtervezetébe. Hacsak az Elnökök 

Értekezlete nem dönt kivételesen a 151. 

cikk alkalmazása mellett, az állásfoglalási 

indítványokat egyszeri, vita nélküli 

(2) A bizottság határozhat úgy, hogy 

egy elfogadhatónak nyilvánított petícióról 

rövid állásfoglalási indítványt terjeszt a 

Parlament elé, feltéve, hogy erről 

tájékoztatják a Bizottsági Elnökök 

Értekezletét és ez ellen az Elnökök 

Értekezlete nem emel kifogást. Ezen 

állásfoglalási indítványok bekerülnek a 

bizottsági elfogadást követően legkésőbb 

nyolc héten belül sorra kerülő ülés 

napirendtervezetébe. Az állásfoglalási 

indítványokat egyszeri szavazásra 

bocsátják. Az Elnökök Értekezlete 

javasolhatja a 151. cikk alkalmazását, 

ellenkező esetben az állásfoglalási 
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szavazásra bocsátják. indítványokat vita nélkül fogadják el. 

Az 53. cikkel és a VI. melléklettel 

összhangban a bizottság a vizsgált 

kérdésben kifejezetten illetékes más 

bizottságok véleményét is kikérheti. 

 

(3) Ha a jelentés különösen az uniós 

jog alkalmazásával vagy értelmezésével, 

illetve a létező jog javasolt módosításaival 

foglalkozik, a téma szerint illetékes 

bizottságot az 53. cikk (1) bekezdésével és 

a 54. cikk első és második 

franciabekezdésével összhangban be kell 

vonni a munkába. Az illetékes bizottság 

szavazás nélkül fogadja el a téma szerint 

illetékes bizottságtól kapott, az 

állásfoglalási indítvány azon részeire 

irányuló javaslatot, amelyek az uniós jog 

alkalmazásával vagy értelmezésével, 

illetve a létező jog javasolt módosításaival 

foglalkoznak. Ha az illetékes bizottság nem 

fogadja el e javaslatokat, a társbizottság 

közvetlenül előterjesztheti azokat a 

Parlamentnek. 

(3) Ha a bizottság az 52. cikk (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

saját kezdeményezésű jelentést 

szándékozik készíteni egy elfogadhatónak 

nyilvánított petícióról, amely különösen az 

uniós jog alkalmazásával vagy 

értelmezésével, illetve a létező jog javasolt 

módosításaival foglalkozik, a téma szerint 

illetékes bizottságot az 53. és az 54. cikkel 

összhangban be kell vonni a munkába. Az 

illetékes bizottság szavazás nélkül fogadja 

el a téma szerint illetékes bizottságtól 

kapott, az állásfoglalási indítvány azon 

részeire irányuló javaslatot, amelyek az 

uniós jog alkalmazásával vagy 

értelmezésével, illetve a létező jog javasolt 

módosításaival foglalkoznak. Ha az 

illetékes bizottság nem fogadja el e 

javaslatokat, a társbizottság közvetlenül 

előterjesztheti azokat a Parlamentnek. 

(4) Elektronikus nyilvántartást 

készítenek, amelyben a polgárok a petíció 

benyújtóját támogatásukról biztosíthatják 

azáltal, hogy a saját elektronikus 

aláírásukat az elfogadhatónak nyilvánított 

és a nyilvántartásba felvett petícióhoz 

mellékelik, vagy támogatásukat 

visszavonhatják. 

(4)  Az aláírók a Parlament honlapján 

elérhető petíciós portálon támogatásukról 

biztosíthatnak egy elfogadhatónak 

nyilvánított petíciót vagy támogatásukat 

visszavonhatják. 

(5) Petíciók kivizsgálása, 

ténymegállapítás vagy megoldások 

keresése céljából a bizottság szervezhet 

tényfeltáró látogatásokat a petíció által 

érintett tagállamokba vagy régiókba. 

 

A látogatásokról a résztvevők jelentést 

készítenek. A jelentéseket a bizottsági 

jóváhagyást követően az Európai 

Parlament elnökének továbbítják. 

 

A tényfeltáró látogatások és az azokról 

szóló jelentések kizárólagos célja a 

bizottság szükséges információkkal való 
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ellátása annak érdekében, hogy tovább 

vizsgálhassa a petíciót. A jelentés 

elkészítése a látogatásban résztvevők 

kizárólagos felelőssége, akik 

konszenzusra törekednek. Konszenzus 

hiányában a jelentésnek tartalmaznia kell 

az eltérő ténymegállapításokat vagy 

értékeléseket. A jelentést jóváhagyásra 

benyújtják a bizottsághoz, amely egyetlen 

szavazással határoz róla, kivéve, ha adott 

esetben az elnök bejelenti, hogy a jelentés 

részeihez módosítások nyújthatók be. E 

jelentésekre az 56. cikk nem 

alkalmazandó, sem közvetlenül, sem 

értelemszerűen. Ha a bizottság nem 

hagyja jóvá a jelentést, azt nem 

továbbítják az Elnöknek. 

(6)  A bizottság felkérheti a Bizottságot, 

hogy nyújtson számára segítséget, 

különösen az uniós jog alkalmazásával és 

tiszteletben tartásával kapcsolatos részletes 

felvilágosítás, valamint a petíció tárgyával 

kapcsolatos valamennyi információ és 

dokumentum átadása révén. A Bizottság 

képviselőit meg kell hívni a bizottság 

üléseire. 

(6)  A bizottság felkérheti a Bizottságot, 

hogy nyújtson számára segítséget, 

különösen az uniós jog alkalmazásával és 

tiszteletben tartásával kapcsolatos részletes 

felvilágosítás, valamint a petíció tárgyával 

kapcsolatos valamennyi információ és 

dokumentum átadása révén. A Bizottság 

képviselőit meg kell hívni a bizottság 

üléseire. 

(7)  A bizottság kérheti, hogy az 

Európai Parlament elnöke intézkedésre 

vagy válaszadásra továbbítsa véleményét 

vagy ajánlását a Bizottságnak, a Tanácsnak 

vagy az adott tagállami hatóságnak. 

(7)  A bizottság kérheti, hogy az 

Európai Parlament elnöke intézkedésre 

vagy válaszadásra továbbítsa véleményét 

vagy ajánlását a Bizottságnak, a Tanácsnak 

vagy az adott tagállami hatóságnak. 

(8)  A bizottság félévente tájékoztatja a 

Parlamentet tanácskozásainak 

eredményéről. 

(8)  A bizottság évente beszámol a 

Parlamentnek tanácskozásainak 

eredményéről, és adott esetben a 

Parlament által hozzá utalt petíciókkal 

kapcsolatban a Tanács vagy a Bizottság 

által hozott intézkedésekről. 

A bizottság tájékoztatja a Parlamentet 

különösen arról, hogy milyen 

intézkedéseket tett a Tanács vagy a 

Bizottság a Parlament által hozzájuk utalt 

petíciók kapcsán. 

 

A petíció benyújtóját tájékoztatják a 

bizottság határozatáról és a határozat 

indokairól. 
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Az elfogadható petíciót megvizsgálásának 

befejezését követően lezártnak 

nyilvánítják, és erről tájékoztatják a 

petíció benyújtóját. 

Az elfogadható petíciót megvizsgálásának 

befejezését követően a bizottság döntése 

alapján lezártnak nyilvánítják. 

 (9a) A petíció benyújtóját tájékoztatják 

a bizottság valamennyi vonatkozó 

határozatáról és azok indokairól, valamint 

arról is, hogy petíciója mikor került fel a 

B listára. 

 (9b) A bizottság határozata alapján 

újból meg lehet nyitni egy petíciót, 

amennyiben a petícióval kapcsolatban új 

releváns tények jutnak a tudomására és a 

petíció benyújtója ezt kérvényezi. 

 (9c) A bizottság – tagjainak többségével 

– útmutatást fogad el a petíciók ezen 

eljárási szabályzatnak megfelelő kezelése 

érdekében. 

Or. en 

 

 

 


