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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Petíciós Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Bizottság kezdeményezését, melynek célja, hogy a Europe Direct központok és 

az Európa Önökért webhely révén elősegítse a polgárok saját jogaikkal kapcsolatos 

ismereteinek bővülését; megjegyzi ugyanakkor, hogy további lépésekre – különösen a 

közösségi médiaplatformok használatára – van szükség a polgárok saját jogaikra 

vonatkozó tájékoztatása érdekében; hangsúlyozza, hogy a tagállamok és a nemzeti 

politikusok jelentős mértékben hozzájárulhatnak a tájékozottság növeléséhez; 

2. hangsúlyozza, hogy az európai integráció előnyei és hátrányai a legnyilvánvalóbb módon 

a határokon átnyúló régiókban mutatkoznak meg; 

3. hangsúlyozza, hogy elő kell segíteni a polgárok részvételét az Európai Unió demokratikus 

életében, valamint ösztönözni és támogatni kell az aktív polgárság különféle kifejezési 

formáit és gyakorlati megvalósulását; 

4. nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy tegyenek még több erőfeszítést a SOLVIT-

hálózat polgárok és vállalatok körében történő megismertetése érdekében; 

5. emlékeztet arra, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok 

érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv 2013 októberében hatályba lépett; felkéri 

ezért az Európai Bizottságot, hogy gondoskodjon az említett irányelv megfelelő 

végrehajtásának figyelemmel kíséréséről és a betegek széles körű tájékoztatásáról a 

határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó új jogaikkal kapcsolatban; 

6. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a gyakornokok jogainak védelmét szolgáló és a 

gyakornokok számára igazságos díjazást biztosítani hivatott minőségi keretrendszer 

kidolgozása révén foglalkozzon azokkal a problémákkal, amelyekkel a más tagállamban 

szakmai gyakorlatot vagy állást megpályázó diplomások szembesülnek; szorgalmazza 

továbbá, hogy a Bizottság vizsgálja meg, milyen módon javítható – az EURES-hálózaton 

keresztül – a más országokban folytatandó szakmai gyakorlatokra és álláslehetőségekre 

vonatkozó információcsere; 

7. úgy véli, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv korlátai és 

hiányosságai az ezen irányelv hatálya alá tartozó alkalmazottakkal szembeni számos 

visszaélést vonnak maguk után, valamint hogy az egyértelmű információk, az 

ellenőrzések és az igazgatási szervek közötti együttműködés hiánya megakadályozza a 

kiküldetésben lévő munkavállalókat abban, hogy teljes mértékben érvényesítsék jogaikat; 

határozottan felkéri a Tanácsot, hogy a kiküldetésben lévő munkavállalók fokozottabb 

védelme, valamint a visszaélések és a szociális dömping elleni küzdelem érdekében adjon 

új lendületet az említett irányelv folyamatban lévő reformjának; 

8. kiemeli a helyi és nemzeti médiából (rádió, televízió és internet) álló összeurópai 

hálózatok támogatásának jelentőségét; ezért rendkívül aggasztónak találja, hogy a 

Bizottság váratlanul, és a Parlament véleményének kikérése nélkül úgy határozott, hogy 

érvényteleníti az internet területén megvalósuló összeurópai hálózatokra vonatkozó 
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pályázati felhívást; 

9. hangsúlyozza, hogy létre kell hozni az európai civil párbeszéd strukturált keretét, amely 

érdemi tartalmat kölcsönözne a részvételi polgárság elképzelésének, valamint fokozná az 

együttműködést a helyi, nemzeti és európai hatóságokkal, illetve más érdekelt felekkel is; 

10. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy 2013-tól kezdődően – testvérvárosi 

programján keresztül – támogassa a bevált gyakorlatok megosztását a települések és a 

polgárok jogaira vonatkozó ismeretek bővülését célzó projektek között, rendkívül 

sajnálatosnak tartja azonban, hogy az e projekteket finanszírozó Európa a polgárokért 

program pénzügyi keretösszege a következő többéves pénzügyi keretben drasztikusan 

csökkent; 

11. hangsúlyozza a szervezett civil társadalom fontosságát az aktív európai polgárság 

megerősítésében, például azáltal, hogy tagjait bevonja az őket közvetlenül érintő uniós 

kérdések megvitatásába, vagy külföldi jótékonysági és önkéntes tevékenységekbe; ezért 

elengedhetetlennek tartja, hogy a továbbiakban is elősegítsék e szervezetek határokon 

átnyúló munkáját a bürokratikus terhek csökkentése és az elégséges finanszírozás 

biztosítása terén; 

12. rávilágít az európai szinten a polgárok számára legégetőbb problémákra a minimálbéreket, 

a szociális ellátást, a politikai és gazdasági átláthatóságot, a kulturális életben való 

részvételt és a nemek közötti egyenlőség érvényesítésében tapasztalható egyenlőtlenségek 

elleni küzdelmet illetően; hangsúlyozza, hogy valamennyi polgár számára lehetővé kell 

tenni a részvételt saját közösségük életében, a leghátrányosabb helyzetű csoportokat is 

ideértve; 

13. sürgeti a tagállamokat, hogy iskolai tanterveikben engedjenek nagyobb teret az uniós 

kérdésekkel foglalkozó politikai tanulmányoknak; úgy véli, hogy a tanárok 

elengedhetetlen szerepet játszanak az uniós ügyek iskolai népszerűsítésében, ezért arra 

ösztönzi a tagállamokat, hogy vértezzék fel őket e szerep betöltéséhez szükséges 

tudásanyaggal és erőforrásokkal; 

14. egyetért a Bizottsággal abban, hogy szükség van az uniós polgárok uniós polgári jogaikra 

vonatkozó ismereteinek bővítésére, különösen választói jogaik tekintetében – főképpen 

arra, hogy tájékoztassák őket arról, hogy akkor is jogosultak a helyi és európai 

választásokon való részvételére, ha származási országukon kívül élnek –, azonban kéri a 

Bizottságot, hogy ne várjon 2014 májusáig az uniós jogokat világos és közérthető 

formában bemutató kézikönyv megjelentetésével; 

15. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy maradéktalanul tartsák tiszteletben és 

alkalmazzák az uniós polgárok arra irányuló jogát, hogy az EU valamennyi hivatalos 

nyelvén az uniós intézményekhez forduljanak, oly módon, hogy a Bizottság által 

szervezett nyilvános konzultációkat az Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhetővé 

teszik, minden konzultációt egyformán kezelnek, és gondoskodnak arról, hogy a 

konzultációk folyamán ne valósuljon meg nyelvi alapú megkülönböztetés; 

16. rámutat arra, hogy a Parlament közösségi médiaplatformokon végzett tevékenységei a 

polgárokkal folytatott eszmecsere és párbeszéd kialakításának kiváló módjait képezik. 



 

AD\1016433HU.doc 5/5 PE521.822v02-00 

 HU 

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 21.1.2014    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

27 

0 

1 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, 

Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, 

Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio 

Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, 

Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika 

Panayotova, Marietje Schaake, Marco Scurria, László Tőkés, Helga 

Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Joanna 

Katarzyna Skrzydlewska 

 
 


