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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2017 A8-0387/9 

Módosítás  9 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel minden egyes petíciót 

körültekintően kell megvizsgálni és 

kezelni, és mivel minden egyes petíció 

benyújtójának joga van arra, hogy az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. 

cikkében rögzített, megfelelő 

ügyintézéshez való joggal összhangban az 

általa felvetett problémákkal teljes körűen 

foglalkozó választ kapjon; 

M. mivel minden egyes petíciót 

körültekintően kell megvizsgálni és 

kezelni, és mivel minden egyes petíció 

benyújtójának joga van arra, hogy az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. 

cikkében rögzített, megfelelő 

ügyintézéshez való joggal összhangban az 

általa felvetett problémákkal teljes körűen 

foglalkozó első választ kapjon a Petíciós 

Bizottságtól; mivel gyakran a petíciók első 

vizsgálata eredményeként a megoldás 

megtalálására irányuló további nyomon 

követő intézkedésként ezt követően 

információcserére és válaszadásra vagy a 

Bizottsággal és a nemzeti hatóságokkal 

folytatott párbeszédre van szükség; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Módosítás  10 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

N preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

N. mivel a petíciók (az EUMSZ 227. 

cikke és a Parlament eljárási szabályzata 

215. cikke szerinti) elfogadhatósági 

feltételei kimondják, hogy a petícióknak 

eleget kell tenniük az elfogadhatóságra 

vonatkozó formai feltételeknek, vagyis 

annak, hogy egy európai uniós állampolgár 

vagy lakos benyújtó személyt egy, az 

Európai Unió tevékenységi területéhez 

tartozó ügy érintsen; mivel 459 petíciót 

nyilvánítottak elfogadhatatlannak azért, 

mert nem feleltek meg a formai 

követelményeknek;  

N. mivel a petíciók (az EUMSZ 227. 

cikke és a Parlament eljárási szabályzata 

215. cikke szerinti) elfogadhatósági 

feltételei kimondják, hogy a petícióknak 

eleget kell tenniük az elfogadhatóságra 

vonatkozó formai feltételeknek, vagyis 

annak, hogy egy európai uniós állampolgár 

vagy lakos benyújtó személyt egy, az 

Európai Unió tevékenységi területéhez 

tartozó ügy érintsen; mivel az elfogadott 

értelmezés szerint ezek a tevékenységi 

területek messze meghaladják az EU 

kizárólagos hatásköreinek halmazát; 
mivel 459 petíciót nyilvánítottak 

elfogadhatatlannak azért, mert nem feleltek 

meg a formai követelményeknek;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/11 

Módosítás  11 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  22a. úgy véli, hogy a tényfeltáró 

küldöttségek a Petíciós Bizottság döntő 

fontosságú előjogai, amelyek lehetővé 

teszik számára, hogy a lehető legközelebb 

jusson a polgárokhoz, ott, ahol aggályaik 

felmerülnek, és hogy ezért a bizottságon 

belül a lehető legnagyobb mértékben ki 

kell aknázni az ilyen küldöttségekben rejlő 

lehetőségeket; sajnálja a tervezett 

tényfeltáró küldöttségek törlését és a 

titkárság ezekhez kapcsolódó előkészítő 

munkájával eltelt napok ebből következő 

kiesését; emlékeztet arra, hogy az ilyen 

helyzeteknek a már felmerült, az 

adófizetők pénzét érintő költségekből 

eredő adminisztratív vagy költségvetési 

szempontok mellett a petíciók 

benyújtóiban, az érintett hatóságokban és 

a helyszíni látogatások előkészítésében 

részt vevő más polgárokban kialakult kép 

tekintetében is vannak következményei; 

úgy véli, hogy ez a bizottságról, a 

Parlamentről és az uniós intézmények 

egészéről alkotott képet veszélyezteti; 

javasolja, hogy Petíciós Bizottság számára 

határozzanak meg rugalmasabb 

szabályokat az engedélyezett dátumok 

tekintetében, és tegyék számára lehetővé 

rövidebb határidejű, eseti döntések 

meghozatalát, hogy tényfeltáró 

küldöttségei ne ütközzenek rendszeresen a 
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külső küldöttségekkel, és biztosítható 

legyen e küldöttségek sikeres 

megvalósítása a szükséges számú 

képviselő részvételével;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/12 

Módosítás  12 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. hangsúlyozza a benyújtott 

petíciókban felvetett ügyek sokféleségét a 

belső piactól az igazságszolgáltatáson, az 

energiaügyön és a közlekedésen át az 

alapvető jogokig, az egészségügyig, a 

környezetvédelmi jogig, a fogyatékosságig 

és az állatjólétig, valamint a brexit 

polgárokat érintő különböző 

következményeiig; kiemeli a 2016-ban 

beérkezett petíciók számában (1569) 

tapasztalt 10 %-os növekedést, és felhívja 

az európai intézményeket, hogy 

biztosítsanak elegendő létszámú 

személyzetet a petíciók kezeléséért felelős 

szolgálatokat, különösen a Petíciós 

Bizottság titkárságát;  

25. hangsúlyozza a benyújtott 

petíciókban felvetett ügyek sokféleségét a 

belső piactól az igazságszolgáltatáson, az 

energiaügyön és a közlekedésen át az 

alapvető jogokig, az egészségügyig, a 

környezetvédelmi jogig, a fogyatékosságig 

és az állatjólétig, valamint a brexit 

polgárokat érintő különböző 

következményeiig; kiemeli a 2016-ban 

beérkezett petíciók számában (1569) 

tapasztalt 10 %-os növekedést, és 

ismételten felhívja az európai 

intézményeket, hogy a bizottság 

munkavégzési kapacitásának erősítése 

érdekében biztosítsanak elegendő létszámú 

személyzetet a petíciók kezeléséért felelős 

szolgálatok, különösen a Petíciós Bizottság 

titkársága számára; hangsúlyozza 

tapasztalt tisztviselők késedelem nélküli 

további felvételének szükségességét;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/13 

Módosítás  13 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. felhívja a Bizottságot, hogy 

gondoskodjon átfogó elemzés készítéséről 

a tagállamok által elvégzett környezeti 

hatásvizsgálatok uniós jogszabályoknak 

való megfeleléséről azon infrastrukturális 

projektek engedélyezése kapcsán, 

amelyekkel összefüggésben a polgárok 

petíciókban jelezték az emberi egészségre 

és a környezetre vonatkozó súlyos 

kockázatokat;  

26. felhívja a Bizottságot, hogy 

gondoskodjon átfogó elemzés készítéséről 

a tagállamok által elvégzett környezeti 

hatásvizsgálatok uniós jogszabályoknak 

való megfeleléséről azon infrastrukturális 

projektek engedélyezése kapcsán, 

amelyekkel összefüggésben a polgárok 

petíciókban jelezték az emberi egészségre 

és a környezetre vonatkozó súlyos 

kockázatokat; kitart ezen elemzések és a 

Bizottság ezekből származó proaktív, 

előzetes alapon végrehajtott esetleges 

fellépéseinek fontossága mellett a 

környezet visszafordíthatatlan 

pusztulásának az elővigyázatosság elvével 

összhangban történő megelőzése 

érdekében;  

Or. en 

 

 


