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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

Fogalmazza meg a 2. módosítást a következő módon: 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Európai Parlament az európai 

polgári kezdeményezésről szóló, 2015. 

október 28-i állásfoglalásában25 

felszólította a Bizottságot, hogy vizsgálja 

felül a 211/2011/EU rendeletet és az 

1179/2011/EU bizottsági végrehajtási 

rendeletet. 

(4) Az Európai Parlament az európai 

polgári kezdeményezésről szóló, 2015. 

október 28-i állásfoglalásában25 és saját 

kezdeményezésű jogalkotási jelentése 

(2017/2024(INL)) előkészítésével 

összefüggésben felszólította a Bizottságot, 

hogy átfogó módon vizsgálja felül és 

mielőbb módosítsaa 211/2011/EU 

rendeletet és az 1179/2011/EU bizottsági 

végrehajtási rendeletet. 

__________________ __________________ 
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25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI). 

 

Fogalmazza meg a 20. módosítást a következő módon: 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Kérésre a Bizottság az európai 

polgári kezdeményezéssel kapcsolatban 

tájékoztatást és segítséget nyújt a 

polgároknak és a szervezői csoportoknak. 

(1) Kérésre a Bizottság az európai 

polgári kezdeményezéssel kapcsolatban 

könnyen hozzáférhető, egyértelmű, pontos 

és átfogó tájékoztatást és megfelelő 

szakértői, valamint jogi segítséget nyújt a 

polgároknak és a szervezői csoportoknak. 

 

Fogalmazza meg a 24. módosítást a következő módon: 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Minden tagállam egy vagy több 

kapcsolattartó pontot hoz létre, amely 

tájékoztatással és segítségnyújtással 

támogatja az európai polgári 

kezdeményezést indító szervezői 

csoportokat. 

(6) Minden tagállam egy vagy több, 

célzottan az európai polgári 

kezdeményezésekkel foglalkozó digitális és 

fizikai kapcsolattartó pontot hoz létre, 

amely gyakorlati és jogi tájékoztatással, 

tanácsadással és segítségnyújtással 

támogatja az európai polgári 

kezdeményezést indító szervezői 

csoportokat. Az összes tagállam és a 

Bizottság is biztosítja, hogy a 

kapcsolattartó pontok szorosan 

együttműködjenek a Bizottság megfelelő 

szolgálataival és a tagállamokban működő 

képviseleteivel. A tanácsadás része a 

valamely tagállam nemzeti jogával 

összhangban lévő jogi személy 

létrehozására vonatkozó információ 

nyújtása az 5. cikk (7) bekezdésének 

megfelelően. A tanácsadást ingyenesen 

elérhetővé kell tenni a fogyatékkal élő 
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személyek számára akadálymentesített 

változatokban is. 

 A tagállamok ösztönzik a nemzeti, 

regionális és helyi hatóságokat arra, hogy 

népszerűsítsék az európai polgári 

kezdeményezést, és nyújtsanak arról 

tájékoztatást a polgároknak. 

 

Fogalmazza meg a 25. módosítást a következő módon: 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Bármely kezdeményezést legalább 

hét természetes személyből álló csoportnak 

(a továbbiakban: szervezői csoport) kell 

előkészítenie és irányítania. Az Európai 

Parlament tagjai nem számítanak bele ebbe 

a minimális létszámba. 

(1) Bármely kezdeményezést a 

tagállamok legalább egynegyedének 

számát kitevő, természetes személyekből 

álló csoportnak (a továbbiakban: szervezői 

csoport) kell előkészítenie és irányítania. 

Az Európai Parlament és a nemzeti 

parlamentek tagjai nem számítanak bele 

ebbe a minimális létszámba. 

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


