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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

22.2.2017 A8-0017/1 

Módosítás  1 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel az EU alapvető 

értékeinek előmozdítása során a kultúrák 

közötti párbeszéd, a kulturális sokszínűség 

és az oktatás által játszott szerepről szóló, 

2016. január 19-i állásfoglalására,14, 

_________________ 

14 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0005. 

 

törölve 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Módosítás  2 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel az „Európa a polgárokért” 

program egy egyedülálló és rendkívül 

szimbolikus program, amely a civil 

társadalomban folyó vita 

meghallgatásának gyakorlatáról szól, 

ösztönzi az európai projektről, annak 

történelméről és az azt előmozdító 

mozgalmakról és eszmékről való kritikus 

gondolkodást, segíti az uniós 

döntéshozatali folyamat jobb ismeretét és 

javítja az uniós szintű polgári és 

demokratikus részvétel feltételeit; 

A. mivel az „Európa a polgárokért” 

programnak a civil társadalomban folyó 

vita meghallgatása gyakorlatának kell 

lennie, és az európai projektről, annak 

történelméről és az azt előmozdító 

mozgalmakról és eszmékről való kritikus 

gondolkodást kell ösztönöznie; 

emlékeztetve arra, hogy e programot 

olyan környezetben hajtják végre, ahol a 

2014-ben közzétett 415. számú 

Eurobarométer-felmérés eredményei 

szerint a tagállamok polgárainak 59 %-a 

nem bízik az EU-ban és intézményeiben, 

47 %-uk pedig nem érti, hogy az EU 

hogyan működik; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Módosítás  3 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel az „Európa a polgárokért” 

program célja, hogy megerősítse az 

európai polgárság és hovatartozás érzését, 

erősítse a szolidaritást, a kölcsönös 

toleranciát és tiszteletet, hozzájáruljon az 

Európai Unió, eredete és fejlődése, 

értékei, intézményei és kompetenciái jobb 

megértéséhez, és előmozdítsa az uniós 

polgárok közti aktív párbeszédet; mivel a 

program körébe tartozó tevékenységek a 

polgárság területéhez tartozó informális, 

egész életen át tartó oktatás részeként 

tekinthetők; 

B. mivel az „Európa a polgárokért” 

programnak lehetőséget kell kínálnia az 

európai intézmények és döntéshozók 

számára, hogy figyelembe vegyék a 

tagállamok valamennyi polgárának 

véleményét, azokét is, akik bírálják az 

európai integrációt; 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Módosítás  4 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel az euroszkepticizmus 

jelenleg tapasztalható erősödése – amelyet 

az is alátámaszt, hogy európaellenes erők 

kétséget támasztanak az európai projekt 

létjogosultságát illetően, és amely nemrég 

a Brexit melletti szavazatok győzelmében 

csúcsosodott ki – kiemeli az ilyen típusú 

programok jelentőségét, és megerősíti 

annak szükségességét, hogy előmozdítsuk 

a közös európai identitásérzés 

kialakulását, elgondolkodjunk az Európai 

Unió hitelvesztésének okain, bátorítsuk a 

civil szerepvállalást, érdemi vitát 

kezdeményezzünk az európai értékekről – 

melynek ki kell terjednie az egész civil 

társadalomra és magukra az 

intézményekre – és indítsunk az uniós 

intézmények működéséről szóló oktatási 

kampányt, az EU-hoz tartozással járó 

lehetőségek hangsúlyozása mellett; 

D.  mivel a megválasztott 

tisztségviselők és a média folyamatosan 

becsmérlik az úgynevezett 

„euroszkepticizmust”, ami nem más, mint 

a szabad akarat és a véleménynyilvánítás 

szabadságának gyakorlása demokratikus 

környezetben, és mivel ez az egyik oka a 

Brexit melletti szavazásnak; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Módosítás  5 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Da. ezzel összefüggésben emlékeztetve 

arra, hogy az Európai Unióról szóló 

szerződés (EUSZ) 2. cikkében foglalt 

pluralizmus a demokrácia egyik 

alapeleme, és meghatározása szerint olyan 

rendszer, amely elismeri a többféle 

gondolkodás, magatartás, politikai és 

vallási vélemény és a többféle politikai 

párt stb. létezését; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Módosítás  6 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel egy ország uniós 

csatlakozását megelőzően alapos, az adott 

országban mindenre kiterjedő 

felkészülésre van szükség a történelmi 

kérdések, a múlttal való megbékélés és a 

polgárok társadalmi életben való tevékeny 

részvételének biztosítása vonatkozásában; 

E. kijelentvén ezért, hogy az Európai 

Unió nem tud közelebb kerülni a 

tagállamok polgáraihoz addig, amíg 

makacsul nem veszi figyelembe a 

vélemények sokféleségét, azaz újból és 

újból figyelmen kívül hagyja a 

népszavazások – lényegében a 

legdemokratikusabb eszköz – 

eredményeit; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Módosítás  7 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel az EUSZ 11. cikkével 

összhangban az uniós intézmények 

kötelesek lehetőséget adni a polgároknak 

és az őket képviselő egyesületeknek, hogy 

nyilvánosan eszmét cseréljenek az Unió 

működésének összes területén; mivel ez a 

rendelkezés azt is tartalmazza, hogy az 

uniós intézmények kötelesek nyitott, 

átlátható és rendszeres párbeszédet 

folytatni a civil társadalommal, a Bizottság 

pedig köteles széles körű konzultációt 

folytatni valamennyi érdekelt féllel; 

F. mivel az EUSZ 11. cikkével 

összhangban az uniós intézmények 

kötelesek lehetőséget adni a polgároknak 

és az őket képviselő egyesületeknek, hogy 

nyilvánosan eszmét cseréljenek az Unió 

működésének összes területén; mivel ez a 

rendelkezés azt is tartalmazza, hogy az 

uniós intézmények kötelesek nyitott, 

átlátható és rendszeres párbeszédet 

folytatni a civil társadalommal, a Bizottság 

pedig köteles széles körű konzultációt 

folytatni valamennyi érdekelt féllel; mivel 

e legutóbbi kötelezettség tekintetében a 

Bizottság már kudarcot vallott, mert 

bizonyos területeken, például a 

bevándorlási politika területén kevés 

konzultációra került sor;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Módosítás  8 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Fa. emlékeztetve továbbá, hogy az 

EUSZ 10. cikkének (3) bekezdése minden 

polgár számára biztosítja az Unió 

demokratikus életében való részvételhez 

való jogot és előírja, hogy a döntéseket a 

lehető legnyilvánosabban és a 

polgárokhoz a lehető legközelebb eső 

szinten kell meghozni; kiemelve azonban, 

hogy ezt a kötelezettségvállalást a 

Bizottság ezidáig nem teljesítette 

maradéktalanul, különösen a 

szabadkereskedelmi megállapodásokról 

folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Módosítás  9 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel az EUMSZ 20. cikke 

meghatározza, mi az uniós polgárság 

alapstátusza, és részletezi az ehhez 

kapcsolódó jogokat, és mivel annak, hogy 

az állampolgárok teljes mértékben 

élvezhessék ezeket a jogokat, fontos 

előfeltétele, hogy a polgárok jobban 

ismerjék az Európai Uniót és értékeit; 

G. mivel az EUMSZ 20. cikke 

meghatározza, mi az uniós polgárság 

alapvető jogállása, amely továbbra is csak 

kiegészíti a nemzeti állampolgárságot, 

mivel etimológiai és jogi szempontból az 

állampolgárság szorosan összefügg a 

nemzetiséggel; mivel míg a 20. cikk 

részletezi az uniós polgársághoz 

kapcsolódó jogokat, azt is hangsúlyozni 

kell, hogy az uniós polgárság 

kötelességekkel is jár; mivel az Unió jobb 

megértése alapfeltétele annak, hogy a 

polgárok számára lehetségessé váljon az 

említett jogok és kötelességek 

megismerése;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Módosítás  10 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel a jelenlegi program az 

EUMSZ 352. cikkén alapul, amely a 

Parlamentnek kizárólag állásfoglalási jogot 

biztosított az egyetértési eljárásban, és 

amelyet a Parlament hevesen ellenzett, 

amikor a Bizottság benyújtotta a 

javaslatot, mivel ez határozottan 

ellentmond a program demokratikus 

természetének; 

I. mivel a jelenlegi program az 

EUMSZ 352. cikkén alapul, amely a 

Parlamentnek kizárólag állásfoglalási jogot 

biztosított az egyetértési eljárásban; mivel 

már e jogi keret is aláássa az „Európa a 

polgárokért” program legitimitását, mivel 

kizárja a döntéshozásból az egyetlen 

közvetlen választás útján megválasztott 

uniós intézményt; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Módosítás  11 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

O preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel az átfedések megszüntetése 

és a program hatásának erősítése 

érdekében további szinergiákra van 

szükség egyéb programokkal és jobb 

kommunikációra a többi 

főigazgatósággal; 

O. mivel az, hogy a programot több 

főigazgatóság, köztük a Migrációügyi és 

Uniós Külügyi Főigazgatóság közösen 

irányítja, a program valós céljait illetően 

zűrzavart okozhat és alááshatja 

eredményességét; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Módosítás  12 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy az egyetlen, 

teljes mértékben az európai 

állampolgárságnak szentelt program, 

vagyis az „Európa a polgárokért” 

program finanszírozására rendelkezésre 

álló teljes keret (185,47 millió euró) 

eltörpül az egyéb oktatási és kulturális 

programok költségvetéséhez képest (pl. 

Kreatív Európa, 1,46 milliárd euró; 

Erasmus+, 14,7 milliárd euró), aminek 

eredményeképpen a pályázók csalódni 

fognak elvárásaikban; 

1. tudomásul veszi a finanszírozásra 

rendelkezésre álló teljes keretet 

(185,47 millió euró), és megismétli, hogy a 

program sikere nem kizárólag a 

hozzárendelt költségvetésen múlik, hanem 

elsősorban azon, hogy képes-e olyan 

célokat kitűzni, melyek megfelelnek 

annak, amit a polgárok valóban 

szeretnének, és amelyek figyelembe veszik 

véleményüket és igényeiket; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Módosítás  13 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. elismeri, hogy a program hatása 

arányait tekintve magas, amit az is mutat, 

hogy a becslések szerint 2015-ben a 

kiválasztott 408 projektben 1 100 000 fő 

vett részt; úgy véli, hogy a pályázatok 

magas száma – 2014-ben 2 087, 2015-ben 

pedig 2 791 – és a projektek minősége a 

program iránti nagyfokú érdeklődésről és 

arról tanúskodik, hogy több emberi és 

pénzügyi erőforrást kell a programnak 

szentelni ahhoz, hogy növelni lehessen a 

támogatott projektek számát; 

10. emlékeztet, hogy tekintettel 

korlátozott költségvetésére, a program 

keretében nyújtott támogatásoknak a 

tagállami egyesületek vagy intézményi 

hatóságok által irányított projektekre 

kellene összpontosítaniuk, és azokat nem 

lenne szabad nem uniós harmadik 

országok által megvalósított projektekre 

fordítani; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Módosítás  14 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. üdvözli, hogy az Európai Unió 

kiemelt figyelmet fordít a polgárokra és a 

társadalmi szempontokra, ami lehetővé 

teszi, hogy az uniós intézmények közvetlen 

párbeszédet folytassanak a civil 

társadalommal; a program prioritásait 

illetően hangsúlyozza azon projektek 

fontosságát, amelyek középpontjában 

Európa aktuális kihívásai, valamint olyan 

kérdések állnak, mint a sokféleség, a 

migráció, a menekültek, a radikalizálódás 

megelőzése, a társadalmi beilleszkedés 

növelése, a kultúrák közötti párbeszéd, a 

finanszírozási problémák kezelése és a 

közös európai kulturális örökség 

azonosítása; felkéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy erősítsék meg a 

program prioritásai és az európai 

polgársággal kapcsolatos politikák, illetve 

az európai polgárok mindennapi élete 

közötti kapcsolatokat; 

32. hangsúlyozza, hogy amennyiben a 

program célja, hogy az EU-t közelebb 

hozza a polgárokhoz, azzal kell kezdenie, 

hogy figyelembe veszi a véleményüket 

például a program prioritásai, többek 

között különösen a 2. programterület 3. 

számú,  „Küzdelem a »bevándorlók« 

megbélyegzése ellen, és ellennarratíva 

kialakítása a kultúrák közötti párbeszéd és 

a kölcsönös megértés elősegítéséhez” 

című prioritása tekintetében; emlékeztet 

arra, hogy a tagállamok állampolgárainak 

többsége – például a francia szavazók 

56%-a vagy a Brüsszel által bevezetett 

migránskvótákról tartott népszavazás 

magyar szavazóinak 98,3%-a – ellenzi 

több migráns befogadását; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Módosítás  15 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. hangsúlyozza, hogy – az „Európai 

emlékezet” programterületen belül – nagy 

szükség van egy európai identitás 

kialakítására, amely a múlt mellett a jövő 

felé is irányul, plurális, kultúraközi, a 

migrációs hullámok és a világ egyéb 

részeiről érkező hatások felé nyitott, és 

amelynek célja az európai értékeken és az 

európai világi és szellemi örökségen 

alapuló közös integráció elérése; 

hangsúlyozza, hogy fontos arról 

gondoskodni, hogy a történelem ne 

megosztó eszköz, hanem lehetőség legyen 

napjaink kihívásainak a kifinomult 

értelmezés és kidolgozott, célzott nevelési 

programok révén történő 

megválaszolásához; kiemeli az idősebb és 

fiatalabb generációk közötti 

tapasztalatcserét lehetővé tevő, generációk 

közötti projektek ösztönzésének 

fontosságát; 

35. emlékeztet arra, hogy „múlt nélkül 

nincs jövő”, és hogy a semmiből nem 

lehet kulturális identitást teremteni; ezért 

hangsúlyozza, hogy a tagállamok 

állampolgárai csak akkor fogják 

megérteni közös civilizációjukat, ha 

értékelik saját egyedülálló örökségüket és 

egyedi hagyományaikat, amelyek révén 

lehetővé válik a görög-latin 

gondolkodásból és a keresztény 

örökségből származó közös gyökerek 

felismerése; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Módosítás  16 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. hangsúlyozza, hogy a programot 

gazdagítani kell a polgároknak a 

demokratikus folyamatban és az uniós 

döntéshozásban való részvételével 

kapcsolatos javaslatokkal oly módon, 

amely hozzájárul ahhoz, hogy a polgárok 

képesek legyenek érvényesíteni a jogaikat, 

például a digitális demokrácia 

megvalósítása révén; ennek megvalósítása 

érdekében felszólítja az Uniót és a 

tagállamokat, hogy fellépéseket és 

politikákat dolgozzanak ki annak 

érdekében, hogy növeljék az átadható, 

kritikus és kreatív gondolkodás készségeit, 

polgáraik digitális jártasságát és 

médiaműveltségét, a befogadást és a 

nyitottságot – különösen a gyermekekét és 

fiatalokét –, hogy ezáltal képesek legyenek 

tájékozott döntéseket hozni, és pozitívan 

hozzájárulni a demokratikus 

folyamatokhoz; 

38. hangsúlyozza, hogy a programot 

gazdagítani kell a polgároknak a 

demokratikus folyamatban és az uniós 

döntéshozásban való részvételével 

kapcsolatos javaslatokkal oly módon, 

amely hozzájárul ahhoz, hogy a polgárok 

képesek legyenek érvényesíteni a jogaikat, 

például a digitális demokrácia 

megvalósítása révén; emlékeztet azonban, 

hogy ezek az eszközök nem lesznek 

hatékonyak addig, amíg az Európai Unió 

továbbra is becsmérli a közvetlen 

demokrácia olyan eszközeit, mint a 

népszavazások, és ennek megfelelően 

nyugtalanságát fejezi ki a Bizottság 

elnökének számos megnyilvánulásával 

kapcsolatban, aki rendszeresen talált 

kivetnivalót a nemzeti népszavazásokban, 

különösen azokban, amelyeket 

Görögországban tartottak; hangsúlyozza, 

hogy az uniós vezetők fenti hozzáállása 

valószínűleg fokozni fogja az Európai 

Unió iránt érzett bizalmatlanságot; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/17 

Módosítás  17 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Az Európa a polgárokért program végrehajtása 

2015/2329(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. rámutat, hogy az EU-hoz 

csatlakozni kívánó országok részvétele a 

programban jobb kölcsönös megértést és 

közelebbi együttműködést eredményez; 

javasolja, hogy tegyék nemzetközibbé a 

programot, nevezetesen hívják meg az 

Európai Szabadkereskedelmi Társulás 

(EFTA) és az Európai Gazdasági Térség 

(EGT) összes tagországát, a csatlakozásra 

váró és a tagjelölt országokat, hogy a 

projektekre való pályázatokban 

működjenek együtt az uniós 

tagállamokkal, valamint nagyobb 

együttműködésre szólít fel az uniós, a 

keleti és a déli partnerség országaiban és 

a potenciális tagjelölt országokban 

működő nem kormányzati szervezetek 

között annak érdekében, hogy az EU 

közelebb kerüljön a polgárokhoz; 

javasolja az Európai Unión belüli és a 

szomszédos országokban működő 

szervezetek közötti, az európai értékekkel 

kapcsolatos együttműködés elősegítését; 

39. rámutat, hogy a programot és/vagy 

a támogatásokat nem helyénvaló 

kiterjeszteni harmadik országokra; 

Or. en 

 

 


