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MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezeket a jogokat és értékeket 
továbbra is elő kell mozdítani és végre kell 
hajtani, osztozniuk kell rajtuk az uniós 
polgároknak és az Unióban tartózkodó 
embereknek, és az európai projektben 
központi szerepet kell számukra 
biztosítani. Ezért az uniós költségvetésben 
létre kell hozni egy új Jogérvényesülés, 
Jogok és Értékek Alapot, amely a Jogok és 
értékek programból, valamint a 
Jogérvényesülés programból áll. Amikor az 
európai társadalmak a szélsőségesség, a 
radikalizálódás és a megosztottság 
terheivel szembesülnek, minden korábbinál 
lényegesebb, hogy előmozdítsuk, 
megerősítsük és megvédjük a 
jogérvényesülést, a jogokat és az európai 
értékeket: az emberi jogokat, az emberi 
méltóság tiszteletben tartását, a 
szabadságot, a demokráciát, az 
egyenlőséget, a jogállamiság elvét. Ez 
mélyreható és közvetlen 
következményekkel jár az Unió politikai, 
társadalmi, kulturális, jogi és gazdasági 
életére nézve. A Jogérvényesülés program 
az új alap részeként továbbra is támogatni 
fogja a jog érvényesülésén alapuló uniós 
térség és a határokon átnyúló 
együttműködés továbbfejlesztését. Az új 
alap részeként a Jogok és értékek program 
az 1381/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel8 a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozóan létrehozott Jogok, 
egyenlőség és polgárság programot, 

(2) Ezeket a jogokat és értékeket 
továbbra is hatékonyan művelni, védeni 
kell, elő kell mozdítani és végre kell 
hajtani, osztozniuk kell rajtuk az uniós 
polgároknak és az Unióban tartózkodó 
embereknek, és az európai projektben 
központi szerepet kell számukra biztosítani
e jogok és értékek tagállamokban való 
fenntartása és esetleges sérülésük az Unió 
egészére gyakorolt káros hatásainak 
elkerülése érdekében. Ezért az uniós 
költségvetésben létre kell hozni egy új 
Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapot, 
amely a Jogok és értékek programból, 
valamint a Jogérvényesülés programból áll, 
és amely támogatja a nyílt, demokratikus, 
plurális és befogadó társadalmakat. 
Amikor az európai társadalmak a 
szélsőségesség, a radikalizálódás és a 
megosztottság terheivel szembesülnek, 
minden korábbinál lényegesebb, hogy 
előmozdítsuk, megerősítsük és megvédjük 
a jogérvényesülést, a jogokat és az európai 
értékeket: az emberi jogokat, az emberi 
méltóság tiszteletben tartását, a 
szabadságot, a demokráciát, az 
egyenlőséget, a jogállamiság elvét. Ez 
mélyreható és közvetlen 
következményekkel jár az Unió politikai, 
társadalmi, kulturális, jogi és gazdasági 
életére nézve. A Jogérvényesülés program 
az új alap részeként továbbra is támogatni 
fogja a jog érvényesülésén alapuló uniós 
térség és a határokon átnyúló 
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valamint a 390/2014/EU tanácsi rendelettel 
létrehozott Európa a polgárokért programot 
egyesíti majd (a továbbiakban: az 
elődprogramok).

együttműködés továbbfejlesztését. Az új 
alap részeként a Jogok és értékek program 
az 1381/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel8 a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozóan létrehozott Jogok, 
egyenlőség és polgárság programot, 
valamint a 390/2014/EU tanácsi rendelettel 
létrehozott Európa a polgárokért programot 
egyesíti majd (a továbbiakban: az 
elődprogramok).

_________________ _________________

8Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

8Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Jogérvényesülés, Jogok és 
Értékek Alap, valamint két mögöttes 
programja elsősorban a közös 
értékeinkhez, jogainkhoz és gazdag 
sokszínűségünkhöz azok fenntartásával és 
élénkítésével hozzájáruló személyekre és 
szervezetekre összpontosít. A végső cél a 
jogokra épülő, egyenlő, inkluzív és 
demokratikus társadalom gazdagítása és 
fenntartása. Ez magában foglal egy élénk 
civil társadalmat, az emberek 
demokratikus, civil és társadalmi 
részvételének bátorítását, valamint a közös 
történelmünkön és emlékezetünkön alapuló 
európai társadalom gazdag 
sokszínűségének előmozdítását. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke 
szerint az intézmények a megfelelő 
eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és 
az érdekképviseleti szervezetek az Unió 
bármely tevékenységéről véleményt 
nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan 

(3) A Jogérvényesülés, Jogok és 
Értékek Alap, valamint két mögöttes 
programja elsősorban a közös 
értékeinkhez, jogainkhoz és gazdag 
sokszínűségünkhöz azok fenntartásával és 
élénkítésével hozzájáruló személyekre és 
szervezetekre összpontosít. A végső cél a 
közös értékekre és jogokra épülő, nyílt, 
egyenlő, inkluzív és demokratikus 
társadalom gazdagítása és fenntartása az 
élénk és jogokkal rendelkező civil 
társadalmat előmozdító tevékenységek 
finanszírozásával. E tevékenységek 
magukban foglalják az emberek 
demokratikus, civil és társadalmi 
részvételének bátorítását, valamint a közös
értékeinken, történelmünkön és 
emlékezetünkön alapuló európai 
társadalom békéjének és gazdag 
sokszínűségének előmozdítását. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke 
megköveteli, hogy az intézmények nyitott, 
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megvitathassák. átlátható és rendszeres párbeszédet 
tartsanak fenn a civil társadalommal, és a 
megfelelő eszközökkel biztosítsák, hogy a 
polgárok és az érdekképviseleti 
szervezetek az Unió bármely 
tevékenységéről véleményt 
nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan 
megvitathassák. A Bizottságnak így 
rendszeres párbeszédet kell fenntartania a 
program kedvezményezettjeivel és más 
érdekelt felekkel.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Számos különböző intézkedésre és 
összehangolt erőfeszítésekre van szükség 
ahhoz, hogy az Európai Uniót közelebb 
hozzuk a polgáraihoz. A polgárok közötti 
kapcsolatok testvérvárosi projektek vagy 
városokat tömörítő hálózatok keretében 
való erősítése és a programhoz tartozó 
területeken működő civil társadalmi 
szervezetek támogatása hozzájárul a 
polgárok társadalmi szerepvállalása, illetve 
végső soron az Unió demokratikus életében 
való részvételük fokozásához. Emellett a 
kölcsönös megértést, a sokszínűséget, a 
párbeszédet és a mások iránti tiszteletet 
előmozdító tevékenységek támogatása 
erősíti az összetartozás érzését és az 
európai identitást, amely az európai 
értékek, kultúra, történelem és örökség 
közös megértésén alapul. Az Unióhoz való 
tartozás és az uniós értékekkel való 
azonosulás érzésének erősítése különösen 
fontos az EU legkülső régióiban, tekintettel 
távoli fekvésükre és az európai 
kontinenstől való távolságukra.

(5) Számos különböző intézkedésre és 
összehangolt erőfeszítésekre van szükség 
ahhoz, hogy az Európai Uniót közelebb 
hozzuk a polgáraihoz és fokozzuk az abba 
vetett bizalmukat. A polgárok közötti 
kapcsolatok testvérvárosi projektek vagy 
városokat tömörítő hálózatok keretében 
való erősítése és a programhoz tartozó 
területeken működő civil társadalmi 
szervezetek támogatása hozzájárul a 
polgárok társadalmi szerepvállalása, illetve 
végső soron az Unió demokratikus életében 
való részvételük fokozásához. Emellett a 
kölcsönös megértést, a sokszínűséget, a 
párbeszédet, a társadalmi befogadást és a 
mások iránti tiszteletet előmozdító 
tevékenységek támogatása erősíti az 
összetartozás érzését és az európai 
identitást, amely az európai értékek, 
kultúra, történelem és örökség közös 
megértésén alapul. Az Unióhoz való 
tartozás és az uniós értékekkel való 
azonosulás érzésének erősítése különösen 
fontos az EU legkülső régióiban, tekintettel 
távoli fekvésükre és az európai 
kontinenstől való távolságukra.

Módosítás 4
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az emlékezéssel kapcsolatos 
tevékenységekre és az Európa történelmi 
emlékezetéről folytatott kritikus 
gondolkodásra szükség van ahhoz, hogy a 
polgárok ráébredjenek közös 
történelmünkre, amely közös jövőnk, 
erkölcsi céljaink és közös értékeink alapját 
képezi. A történelmi, kulturális és 
interkulturális szempontok releváns voltát 
szintén figyelembe kell venni, csakúgy 
mint az emlékezés, valamint az európai 
identitás és az összetartozás érzésének 
kialakítása között fennálló kapcsolatokat.

(6) Az emlékezéssel kapcsolatos 
tevékenységekre és az Európa történelmi 
emlékezetéről folytatott kritikus 
gondolkodásra szükség van ahhoz, hogy a 
polgárok ráébredjenek közös 
történelmünkre, amely közös jövőnk, 
erkölcsi céljaink és közös értékeink alapját 
képezi. A történelmi, kulturális és 
interkulturális szempontok releváns voltát 
szintén figyelembe kell venni, csakúgy 
mint az emlékezés, valamint a 
sokféleségen és a szolidaritáson alapuló
európai identitás, az összetartozás és a 
közös kulturális örökség érzésének 
kialakítása között fennálló kapcsolatokat.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Kívánatos, hogy a polgárok jobban 
tudatában legyenek az uniós polgárságból 
eredő jogaiknak, valamint aggodalom 
nélkül éljenek, utazzanak, tanuljanak, 
dolgozzanak vagy vállaljanak önkéntes 
munkát egy másik tagállamban, és 
bízhassanak abban, hogy 
megkülönböztetés nélkül ugyanúgy 
gyakorolhatják és érvényesíthetik a 
polgársághoz fűződő valamennyi jogukat, 
és a jogaik teljes körű védelmében 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén belül. Az EUSZ 2. cikkében 
rögzített közös uniós értékek előmozdítása, 
védelme és a rájuk vonatkozó ismeretek 
bővítése, valamint az uniós jog által 
biztosított jogok tényleges érvényre 
juttatásához való hozzájárulás érdekében 
támogatni kell a civil társadalmat.

(7) Kívánatos, hogy a polgárok jobban 
tudatában legyenek az uniós polgárságból 
eredő jogaiknak és előnyeiknek, valamint 
aggodalom nélkül éljenek, utazzanak, 
tanuljanak, dolgozzanak vagy vállaljanak 
önkéntes munkát egy másik tagállamban, 
és bízhassanak abban, hogy 
megkülönböztetés nélkül ugyanúgy 
gyakorolhatják és érvényesíthetik a 
polgársághoz fűződő valamennyi jogukat, 
és a jogaik teljes körű védelmében 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén belül. Az EUSZ 2. cikkében 
rögzített közös uniós értékek minden 
szinten történő erősítése, védelme és a 
rájuk vonatkozó ismeretek bővítése révén
az uniós jog által biztosított jogok 
tényleges érvényre juttatásához való 
hozzájárulás érdekében támogatni kell a 
civil társadalmat.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nemi alapú erőszak és a 
gyermekekkel és fiatalokkal szembeni 
erőszak az alapvető jogok súlyos 
megsértését jelenti. Az erőszak az Unió 
egész területén, mindenféle társadalmi és 
gazdasági közegben előfordul, és súlyos 
következményekkel jár az áldozatok testi 
és lelki egészségére, valamint a társadalom 
egészére nézve. A gyermekek, a fiatalok és 
a nők különösen ki vannak szolgáltatva az 
erőszaknak, különösen a közeli 
kapcsolatokban. Intézkedéseket kell tenni a 
gyermekek jogainak előmozdítása, 
valamint a testi és lelki egészségüket
veszélyeztető és a fejlődéshez, védelemhez 
és méltósághoz való jogukat sértő 
ártalmakkal és erőszakkal szembeni 
védelmükhöz való hozzájárulás érdekében. 
Az erőszak minden formája elleni 
küzdelem, a megelőzés javítása, valamint 
az áldozatok védelme és támogatása az 
Unió azon prioritásai közé tartozik, 
amelyek elősegítik azt, hogy az egyének 
maradéktalanul élvezhessék alapvető 
jogaikat, továbbá hozzájárulnak a nemek 
közötti egyenlőséghez. A programnak 
támogatnia kell e prioritásokat.

(9) A nemi alapú erőszak és a 
gyermekekkel és fiatalokkal szembeni 
erőszak az alapvető jogok súlyos 
megsértését jelenti. Az erőszak az Unió 
egész területén, mindenféle társadalmi és 
gazdasági közegben előfordul, és súlyos 
következményekkel jár az áldozatok testi 
és lelki egészségére, valamint a társadalom 
egészére nézve. A gyermekek, a fiatalok és 
a nők különösen ki vannak szolgáltatva az 
erőszaknak, különösen a közeli 
kapcsolatokban. Intézkedéseket kell tenni a 
gyermekek jogainak előmozdítása, 
valamint a gyermekek és a fiatalok testi és 
lelki egészségét veszélyeztető és a 
fejlődéshez, védelemhez és méltósághoz 
való jogukat sértő ártalmakkal és 
erőszakkal szembeni védelméhez való 
hozzájárulás érdekében. Az erőszak 
minden formája elleni küzdelem, a 
megelőzés javítása, valamint az áldozatok 
védelme és támogatása az Unió azon 
prioritásai közé tartozik, amelyek 
elősegítik azt, hogy az egyének 
maradéktalanul élvezhessék alapvető 
jogaikat, továbbá hozzájárulnak a nemek 
közötti egyenlőséghez. A programnak 
támogatnia kell e prioritásokat.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A magán- és családi élet, az otthon 
és a kapcsolattartás tiszteletben tartásához 
való jog (a magánélethez való jog) az 

(13) A magán- és családi élet, az otthon 
és a kapcsolattartás tiszteletben tartásához 
való jog (a magánélethez való jog) az 
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Alapjogi Charta 7. cikkében rögzített 
alapvető jog. A személyes adatok 
védelmének alapvető jogát az Alapjogi 
Charta 8. cikke és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 16. cikke 
rögzíti. A személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályok betartását független 
felügyeleti hatóságok ellenőrzik. Az uniós 
jogi keret, különösen az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet12 és 
az (EU) 2016/680 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv13 rendelkezik a személyes 
adatokhoz való jog hatékony védelmének 
biztosításáról. E jogi aktusok a nemzeti 
adatvédelmi felügyeleti hatóságokat bízzák 
meg azzal a feladattal, hogy segítsék elő a 
nyilvánosság figyelmének felkeltését és az 
ismeretek terjesztését a személyes adatok 
kezelésével kapcsolatos kockázatok, 
szabályok, garanciák és jogok 
vonatkozásában. Az Uniónak képesnek kell 
lennie tudatosság-növelő tevékenységeket 
folytatni, valamint tanulmányokat és más 
tevékenységeket végezni, tekintettel arra, 
hogy milyen fontos a személyes adatok 
védelméhez való jog a gyors technológiai 
fejlődés időszakában.

Alapjogi Charta 7. cikkében rögzített 
alapvető jog. A személyes adatok 
védelmének alapvető jogát az Alapjogi 
Charta 8. cikke és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 16. cikke 
rögzíti. A személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályok betartását független 
felügyeleti hatóságok ellenőrzik. Az uniós 
jogi keret, különösen az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet12 és 
az (EU) 2016/680 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv13 rendelkezik a személyes 
adatokhoz való jog hatékony védelmének 
biztosításáról. E jogi aktusok a nemzeti 
adatvédelmi felügyeleti hatóságokat bízzák 
meg azzal a feladattal, hogy segítsék elő a 
nyilvánosság figyelmének felkeltését és az 
ismeretek terjesztését a személyes adatok 
kezelésével kapcsolatos kockázatok, 
szabályok, garanciák és jogok 
vonatkozásában. Az Uniónak képesnek kell 
lennie tudatosságnövelő tevékenységeket 
folytatni, a civil társadalmi szervezeteket 
az uniós normáknak megfelelő 
adatvédelem érdekében történő 
közbenjárásukban támogatni, valamint 
tanulmányokat és más tevékenységeket 
végezni, tekintettel arra, hogy milyen 
fontos a személyes adatok védelméhez való 
jog a gyors technológiai fejlődés 
időszakában.

_________________ _________________

12 HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o. 12 HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.

13 HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o. 13 HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az EUMSZ 24. cikkében rögzített 
kötelezettségnek megfelelően az Európai 
Parlament és a Tanács elfogadja az Európai 
Unióról szóló szerződés 11. cikke szerinti 
polgári kezdeményezésekre alkalmazandó 

(14) Az európai polgári kezdeményezés 
a részvételi demokrácia első olyan 
nemzetek feletti eszköze, mely közvetlen 
kapcsolatot hoz létre az európai polgárok 
és az uniós intézmények között. Az 
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eljárásokra és feltételekre vonatkozó 
rendelkezéseket. Erre a [211/2011/EU 
európai parlamenti és a tanácsi] rendelet14

elfogadásával került sor. A programnak 
támogatnia kell a [211/2011/EU] rendelet 
végrehajtásához nyújtott technikai és 
szervezési támogatás finanszírozását, 
megkönnyítve ezáltal a polgárok számára 
az európai polgári kezdeményezés 
indítására és támogatására vonatkozó 
joguk gyakorlását.

EUMSZ 24. cikkében rögzített 
kötelezettségnek megfelelően az Európai 
Parlament és a Tanács elfogadja az Európai 
Unióról szóló szerződés 11. cikke szerinti 
polgári kezdeményezésekre alkalmazandó 
eljárásokra és feltételekre vonatkozó 
rendelkezéseket. Erre a [211/2011/EU 
európai parlamenti és a tanácsi] rendelet14

elfogadásával került sor. A programnak 
támogatnia kell a [211/2011/EU] rendelet 
végrehajtásához nyújtott technikai és 
szervezési támogatás finanszírozását, 
megkönnyítve ezáltal a polgárok számára 
azon joguk gyakorlását, hogy európai 
polgári kezdeményezést indítsanak és 
támogassanak, illetve másokat azok 
támogatására ösztönözzenek.

_________________ _________________

14Az Európai Parlament és a Tanács 
211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a polgári kezdeményezésről (HL L 65., 
2011.3.11., 1. o.).

14Az Európai Parlament és a Tanács 
211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a polgári kezdeményezésről (HL L 65., 
2011.3.11., 1. o.).

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A független emberi jogi 
szervezetek és civil társadalmi szervezetek 
fontos szerepet játszanak az EUSZ 2. 
cikkében rögzített közös uniós értékek 
előmozdítása, védelme és a rájuk 
vonatkozó ismeretek bővítése, valamint az 
uniós jog által biztosított jogok tényleges 
érvényre juttatásához való hozzájárulás 
terén. Amint ezt az Európai Parlament 
2018. április 18-i állásfoglalása 
megállapította, a megfelelő pénzügyi 
támogatás kulcsfontosságú egy olyan 
támogató és fenntartható környezet 
kialakításához, amely lehetővé teszi a civil 
társadalmi szervezetek számára szerepük 
megerősítését és feladatkörük független és 
eredményes ellátását. A nemzeti szintű 

(18) A független emberi jogi 
szervezetek és civil társadalmi szervezetek 
fontos szerepet játszanak az EUSZ 2. 
cikkében rögzített közös uniós értékek 
előmozdítása, védelme és a rájuk 
vonatkozó ismeretek bővítése, valamint az 
uniós jog által biztosított jogok tényleges 
érvényre juttatásához való hozzájárulás 
terén. Amint ezt az Európai Parlament 
2018. április 19-i állásfoglalása 
megállapította, az elegendő és megfelelő 
pénzügyi támogatás kulcsfontosságú egy 
olyan támogató és fenntartható környezet 
kialakításához, amely lehetővé teszi a civil 
társadalmi szervezetek számára szerepük 
megerősítését és feladatkörük független és 
eredményes ellátását. A nemzeti szintű 
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erőfeszítéseket kiegészítve az uniós 
finanszírozásnak tehát hozzá kell járulnia 
azon független társadalmi szervezetek 
támogatásához, szerepvállalásának 
megerősítéséhez és kapacitásépítéséhez, 
amelyek az emberi jogok előmozdításának 
területén aktívak, és tevékenységük 
elősegíti az uniós jogban és az EU Alapjogi 
Chartájában rögzített jogok stratégiai 
érvényesítését, többek között 
érdekképviseleti és jogvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységek révén, valamint 
a közös uniós értékek nemzeti szintű 
előmozdítását, védelmét és tudatosítását.

erőfeszítéseket kiegészítve az uniós 
finanszírozásnak tehát hozzá kell járulnia 
azon független társadalmi szervezetek 
támogatásához, szerepvállalásának 
megerősítéséhez és – többek között 
megfelelő alapfinanszírozás és 
egyszerűsített költségelszámolási 
módszerek, pénzügyi szabályok és 
eljárások révén – kapacitásbővítéséhez, 
amelyek az emberi jogok előmozdítása 
területén aktívak, és tevékenységük 
elősegíti az uniós jogban és az EU Alapjogi 
Chartájában rögzített jogok stratégiai 
érvényesítését, többek között 
érdekképviseleti és jogvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységek révén, valamint 
a közös uniós értékek helyi, regionális és
nemzeti szintű előmozdítását, védelmét és 
tudatosítását.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Unió általános költségvetéséből 
származó pénzeszközök hatékony elosztása 
érdekében biztosítani kell, hogy a program 
keretében végrehajtott valamennyi 
intézkedés európai hozzáadott értéket 
képviseljen, kiegészítse a tagállamok 
tevékenységét, és emellett törekedni kell az 
összhangra, kiegészítő jellegre és 
szinergiákra az egymáshoz szorosan 
kapcsolódó szakpolitikai területeket 
támogató finanszírozási programokkal 
kapcsolatban, különösen a 
Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapon 
belül – azaz a Jogérvényesülés programmal 
– és a Kreatív Európa programmal, 
valamint az ERASMUS+-szal, hogy ki 
lehessen aknázni a kultúrák közötti 
összekapcsolódásokat a kultúra, a média, a 
művészetek, az oktatás és a művészeti 
oktatás és a kreativitás terén. Szükség van 
a más európai finanszírozási programokkal 

(21) Az Unió általános költségvetéséből 
származó pénzeszközök hatékony elosztása 
érdekében biztosítani kell, hogy a program 
keretében végrehajtott valamennyi 
intézkedés európai hozzáadott értéket 
képviseljen, ideértve az EUSZ 2. cikkébe 
foglalt értékek előmozdítására és 
védelmére irányulókat, és kiegészítse a 
tagállamok tevékenységét, amikor 
tagállami szintű intézkedésekre kerül sor. 
Törekedni kell az összhangra, kiegészítő 
jellegre és szinergiákra az egymáshoz 
szorosan kapcsolódó szakpolitikai 
területeket támogató finanszírozási 
programokkal kapcsolatban, különösen a 
Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapon 
belül – azaz a Jogérvényesülés programmal 
– és a Kreatív Európa programmal, 
valamint az ERASMUS+-szal, hogy ki 
lehessen aknázni a kultúrák közötti 
összekapcsolódásokat a kultúra, a média, a 
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való szinergiák kialakítására is, különösen 
a foglalkoztatás, a belső piac, a 
vállalkozáspolitika, az ifjúságpolitika, az 
egészségügy, a polgárság, a 
jogérvényesülés, a migráció, a biztonság, a 
kutatás, az innováció, a technológia, az 
iparpolitika, a kohézió, a turizmus, a 
külkapcsolatok, a kereskedelem és a 
fejlesztés terén.

művészetek, az oktatás és a művészeti 
oktatás és a kreativitás terén. Ez a 
szinergia biztosítaná és előmozdítaná a 
plurális, független és szabad médiát, 
biztosítaná a szólásszabadságot és 
megakadályozná az álhírek terjedését. 
Szükség van a más európai finanszírozási 
programokkal való szinergiák kialakítására 
is, különösen a foglalkoztatás, a belső piac, 
a vállalkozáspolitika, az ifjúságpolitika, az 
egészségügy, a polgárság, a 
jogérvényesülés, a migráció, a biztonság, a 
kutatás, az innováció, a technológia, az 
iparpolitika, a kohézió, a turizmus, a 
külkapcsolatok, a kereskedelem, a 
fejlesztés és az éghajlat-politika vagy a 
környezetvédelem terén.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az említett programra az (EU, 
Euratom) rendelet [az új költségvetési 
rendelet] (a továbbiakban: a költségvetési 
rendelet) alkalmazandó. A költségvetési 
rendelet megállapítja az uniós költségvetés 
végrehajtására – többek között a vissza 
nem térítendő támogatásokra, a 
pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett 
végrehajtásra, a finanszírozási eszközökre 
és a költségvetési garanciákra – vonatkozó 
szabályokat.

(23) Az említett programra az (EU, 
Euratom) rendelet [az új költségvetési 
rendelet] (a továbbiakban: a költségvetési 
rendelet) alkalmazandó. A költségvetési 
rendelet megállapítja az uniós költségvetés 
végrehajtására – többek között a vissza 
nem térítendő támogatásokra, a 
pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett 
végrehajtásra, a pénzügyi támogatásra, a 
finanszírozási eszközökre és a 
költségvetési garanciákra – vonatkozó 
szabályokat, és teljes átláthatóságot, 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodást 
és körültekintő erőforrás-felhasználást 
követel. Különösen a civil társadalmi 
szervezetek többéves működési 
támogatások és lépcsőzetes támogatások 
révén történő finanszírozási lehetőségeire 
vonatkozó szabályokat kell 
működőképessé tenni e program 
végrehajtásának részeként. A 
szabályoknak a jelöltekre nehezedő 
adminisztratív terheket a lehető 
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legminimálisabb szinten kell tartaniuk. 
Ahol lehetséges, el kell fogadni az 
elektronikus jelentkezéseket. Az egyes 
ágakból származó finanszírozásra 
jelentkezők és a kedvezményezettek 
számára biztosítani kell egy nemzeti 
kapcsolattartási pont elérését, amely 
támogatást nyújt számukra a pályázati 
eljárás minden szakaszában. A sikertelen 
ajánlatok készítési költségeinek 
csökkentése és a program 
hatékonyságának javítása érdekében 
megfontolás tárgyává kell tenni gyors és 
rugalmas támogatás-odaítélési 
eljárásokat, mint például egy két 
szakaszból álló értékelési eljárást.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és (23) 
bekezdése alapján a programot sajátos 
ellenőrzési követelményeknek megfelelően 
gyűjtött információk alapján értékelni kell, 
ugyanakkor el kell kerülni a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, főként a tagállamokra 
nehezedőket. Adott esetben e 
követelmények mérhető mutatókat is 
magukban foglalhatnak, amelyek alapján 
értékelhetők a program tényleges hatásai.

(29) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és (23) 
bekezdése alapján a programot sajátos 
ellenőrzési követelményeknek megfelelően 
gyűjtött információk alapján értékelni kell, 
ugyanakkor el kell kerülni a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, főként a tagállamokra 
nehezedőket. Ezzel összefüggésben azok a 
pályázók és kedvezményezettek, akik 
esetleg nem rendelkeznek a 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
követelmények teljesítéséhez szükséges 
erőforrásokkal és személyzettel, civil 
társadalmi szervezeteknek, helyi 
hatóságoknak, szociális partnereknek stb. 
tekinthetők. Adott esetben e 
követelmények közé tartozhatnak mérhető 
mutatók, amelyek alapján értékelhetők a 
program gyakorlati hatásai.

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk 2. cikk

A program célkitűzései A program célkitűzései

(1) A program célja az EU-
szerződésekben rögzített jogok és értékek 
védelme és előmozdítása, többek között a
társadalmi szervezetek támogatása révén, a 
nyitott, demokratikus és inkluzív 
társadalmak fenntartása érdekében.

(1) A program célja az EU-
szerződésekben rögzített jogok és értékek, 
többek között az EUSZ 2. cikkében 
rögzített demokrácia, jogállamiság és 
alapvető jogok védelme és előmozdítása, 
különösen a civil társadalmi szervezetek 
helyi, regionális, nemzeti és 
transznacionális szintű támogatása és 
kapacitásbővítése révén, a nyitott, jogokon 
alapuló, demokratikus, egyenlő és inkluzív 
társadalmak fenntartása érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
általános célkitűzésen belül a program a 
következő, egyes programágaknak 
megfelelő egyedi célkitűzésekre irányul:

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
általános célkitűzésen belül a program a 
következő, egyes programágaknak 
megfelelő egyedi célkitűzésekre irányul:

a) az egyenlőség és a jogok 
előmozdítása (Egyenlőség és jogok ág),

a) az egyenlőség és a jogok 
előmozdítása (Egyenlőség és jogok ág),

b) a polgárok szerepvállalásának és az 
Unió demokratikus életében való 
részvételének ösztönzése (Polgári részvétel 
és szerepvállalás ág),

b) a polgárok szerepvállalásának és az 
Unió demokratikus életében való 
részvételének ösztönzése (Európa a 
polgárokért ág),

c) az erőszak elleni küzdelem 
(Daphné ág).

c) az erőszak minden formája elleni 
küzdelem (Daphné ág),

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 3. cikk

Az Egyenlőség és jogok ág Az Egyenlőség és jogok ág 

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 
program a következőket célozza:

A 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
általános célon és a 2. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
egyedi célon belül a program a 
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következőket célozza:

a) a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
egyenlőtlenségek és megkülönböztetés 
megelőzése és leküzdése, valamint a 
nemek közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetésmentességre, valamint 
ezek általános érvényesítésére irányuló 
átfogó szakpolitikák, továbbá a rasszizmus 
és az intolerancia minden formájával 
szembeni küzdelemre irányuló 
szakpolitikák támogatása;

a) a nemen, faji, társadalmi, 
kulturális vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron, nyelven vagy 
szexuális irányultságon alapuló 
egyenlőtlenségek és megkülönböztetés 
megelőzése és leküzdése, valamint a
nemek közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetésmentességre, valamint 
ezek általános érvényesítésére irányuló 
átfogó szakpolitikák, továbbá a rasszizmus 
és az intolerancia minden formájával 
szembeni küzdelemre irányuló 
szakpolitikák támogatása a tagállamok 
alkotmányos rendelkezéseinek tiszteletben 
tartásával;

b) a gyermekek jogainak, a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak, 
az uniós polgársághoz fűződő jogoknak és 
a személyes adatok védelméhez való 
jognak az előmozdítása és védelme.

b) a gyermekek jogainak, a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak, 
az uniós polgársághoz fűződő jogoknak és 
a személyes adatok védelméhez való 
jognak az előmozdítása és védelme.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk

Polgári részvétel és szerepvállalás ág „Európa a polgárokért” ág,

A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 
program a következőket célozza:

A 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
általános célon és a 2. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
egyedi célon belül a program a 
következőket célozza:

a) az Unió, illetve annak történelme, 
kulturális öröksége és sokszínűsége jobb 
megértésének elősegítése a polgárok 
körében;

a) az Unió, illetve annak történelme, 
kulturális öröksége és sokszínűsége jobb 
megértésének elősegítése a polgárok 
körében;

b) a különböző országok polgárai 
közötti cserék és együttműködés 
ösztönzése; a polgárok polgári és 
demokratikus részvételének ösztönzése, 

b) a különböző országok polgárai 
közötti cserék és együttműködés 
ösztönzése; a polgárok polgári és 
demokratikus részvételének ösztönzése, 
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annak lehetővé tételével, hogy a polgárok 
és képviseleti szervezeteik kifejthessék 
nézeteiket és nyilvános eszmecserét 
folytathassanak az uniós fellépések 
valamennyi területéről;

annak lehetővé tételével, hogy a polgárok 
és képviseleti szervezeteik kifejthessék 
nézeteiket és nyilvános eszmecserét 
folytathassanak az uniós fellépések 
valamennyi területéről, a pluralista és 
részvételi demokrácia, a jogállamiság és 
az alapvető jogok megértésének fokozása 
érdekében;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk

A Daphné ág A Daphné ág

A 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 
program a következőket célozza:

A 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
általános célon és a 2. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
egyedi célon belül a program a 
következőket célozza:

a) a gyermekekkel, a fiatalokkal, a 
nőkkel és egyéb veszélyeztetett 
csoportokkal szembeni erőszak minden 
formájának a megelőzése és az ellene való 
küzdelem;

a) a gyermekekkel, a fiatalokkal, a 
nőkkel és egyéb veszélyeztetett 
csoportokkal szembeni erőszak minden 
formájának megelőzése – többek között 
oktatási tevékenységekkel – és az ellene 
való küzdelem;

b) az ilyen erőszak áldozatainak 
támogatása és védelme.

b) az ilyen erőszak áldozatainak 
támogatása és az egész Unióra kiterjedő 
egyenlő szintű védelem biztosítása, 
beleértve az igazságszolgáltatáshoz való 
jog érvényesítése, az áldozatsegítő 
szolgálatokhoz való hozzáférés és a 
rendőrségi bejelentésekhez való 
hozzáférés megkönnyítése révén az 
erőszak valamennyi áldozata számára.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program a költségvetési 
rendeletben meghatározott bármely 
formában nyújthat finanszírozást.

(2) A program a költségvetési 
rendeletben meghatározott bármely 
formában nyújthat – a cselekvési 
támogatások és a többéves működési 
támogatások révén – finanszírozást, 
beleértve az átalányösszegek, az 
egységköltségek, az átalánydíjak és a 
lépcsőzetes támogatások felhasználását.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk 9. cikk

Intézkedéstípusok Intézkedéstípusok

E rendelet alapján a 2. cikkben 
meghatározott egyedi célkitűzések
megvalósításához hozzájáruló intézkedések 
részesülhetnek finanszírozásban. 
Különösen az I. mellékletben felsorolt 
tevékenységek finanszírozhatók.

E rendelet alapján a 2. cikk (1) 
bekezdésében említett általános célok vagy 
a 2. cikk (2) bekezdésében említett 
bármely egyedi cél megvalósításához 
hozzájáruló intézkedések részesülhetnek 
finanszírozásban. Különösen az I. 
mellékletben felsorolt tevékenységek 
finanszírozhatók.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk

Finanszírozásra jogosult tevékenységek

A 2. cikkben meghatározott általános és 
egyedi célokat különösen, de nem 
kizárólag, a következő, egy vagy több 
támogatható szervezet által végzett 
tevékenységek támogatása révén kell 
végrehajtani:

a) figyelemfelhívás, közoktatás, valamint 
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az információk terjesztése és élénkítése a 
program hatálya alá tartozó területekkel 
kapcsolatos szakpolitikák és jogok 
ismeretének javítása érdekében;

b) egymástól való tanulás a bevált 
gyakorlatok érdekelt felek közötti 
megosztása révén, a kölcsönös 
megismerés és megértés, valamint a 
polgári és demokratikus részvétel javítása 
érdekében;

c) elemző nyomonkövetési, 
jelentéskészítési és tanácsadási 
tevékenységek a program hatálya alá 
tartozó területeken a tagállamokban és 
uniós szinten a helyzet megértésének 
elősegítése, valamint az uniós jog, a 
szakpolitikák és a közös uniós értékek 
(például a társadalmi kohézió és a 
szolidaritás) átültetésének és 
végrehajtásának javítása érdekében a 
tagállamokban; ilyen tevékenységek 
például az adatgyűjtést és a statisztikákat 
foglalják magukba; közös módszerek és 
adott esetben mutatók vagy 
referenciaértékek kidolgozása;
tanulmányok, kutatások, elemzések és 
felmérések; értékelések; hatásvizsgálatok;
iránymutatások, jelentések és oktatási 
anyagok kidolgozása és közzététele;

d) az érintett érdekelt felek számára az 
érintett területekkel kapcsolatos 
szakpolitikák és jogok ismeretének 
javítása érdekében nyújtott képzés, 
valamint az érintett érdekelt felek 
kapacitásának megerősítése, az érintett 
területekkel kapcsolatos szakpolitikák és 
jogok támogatása érdekében;

e) a személyes adatok és a magánélet 
védelmével és a digitális biztonsággal 
kapcsolatos kockázatokra, szabályokra, 
biztosítékokra és jogokra vonatkozó 
ismeretek és megértés előmozdítása, 
valamint az álhírek és a célzott 
félretájékoztatás kezelése 
tudatosságnövelés, képzés és felügyeleti 
tevékenység révén;
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f) a különböző nemzetiségű és kulturális 
hátterű európai polgárok közötti 
kapcsolatok építése a testvérvárosi 
tevékenységekben és projektekben való 
részvétel lehetővé tételével;

g) a demokratikusabb Unió kiépítésében 
való tevékeny és inkluzív részvétel 
ösztönzése és elősegítése, valamint a jogok 
és értékek tudatosításának fokozása, 
előmozdítása és védelme a civil társadalmi 
szervezetek támogatása révén;

h) a [211/2011/EU] rendelet 
végrehajtásához nyújtott technikai és 
szervezési támogatás finanszírozása, 
megkönnyítve ezáltal a polgárok számára 
az európai polgári kezdeményezés 
indítására és támogatására vonatkozó 
joguk gyakorlását;

i) a program által érintett területeken 
tevékenykedő civil társadalmi szervezetek 
minden szinten történő támogatása, 
valamint az európai hálózatok és a 
társadalmi szervezetek kapacitásának 
fejlesztése az uniós jog, a szakpolitikai 
célok, az értékek és stratégiák 
végrehajtásának fejlesztése, 
tudatosságnövelése és nyomon követése 
érdekében;

j) a program ismeretének, eredményei 
terjesztésének és átültethetőségének, 
valamint a polgárok és civil társadalmi 
szervezetek bevonásának elősegítése, 
többek között független programirodák 
létrehozásával és támogatásával;

k) helyi, regionális, nemzeti és 
transznacionális szinten a jogállamiság 
helyzetét ellenőrző és tevékenységek 
támogatását végző emberi jogi aktivisták 
és a civil társadalmi szervezetek 
kapacitásának és függetlenségének 
erősítése;

l) a visszaélések bejelentői védelmének 
támogatása, beleértve a szervezeteken 
belüli és a hatóságoknak vagy más 
illetékes testületeknek történő bejelentések 
biztonságos csatornáinak létrehozására 
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irányuló kezdeményezéseket és 
intézkedéseket, valamint a visszaélést 
bejelentő személyek elbocsátás, lefokozás 
vagy a megtorlás más formái elleni 
védelmére irányuló intézkedések 
támogatása, beleértve az érintett 
közigazgatási szervek és érdekeltek 
tájékoztatását és képzését;

m) a tömegtájékoztatás szabadságának és 
sokszínűségének védelmét előmozdító 
kezdeményezések és intézkedések 
támogatása, illetve kapacitásbővítés az új 
kihívásokra, mint például az új média és a 
gyűlöletbeszéd megakadályozása;

n) a feddhetetlenség és korrupció, az 
átláthatóság és a közigazgatási szervek 
elszámoltathatóságának ellenőrzésében 
aktív civil társadalmi szervezetek 
támogatása és kapacitásnövelése;

o) az alapvető jogok előmozdításának 
területén aktív civil társadalmi szervezetek 
támogatása, beleértve az alapvető 
jogokkal kapcsolatos tudatosságot növelő 
és az emberi jogi oktatáshoz hozzájáruló 
intézkedések támogatását.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelő bizottság állhat külső 
szakértőkből.

(2) Az értékelő bizottság állhat külső 
szakértőkből. Az értékelő bizottság 
összetételének nemi szempontból 
kiegyensúlyozottnak kell lennie.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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14. cikk 14. cikk

Nyomon követés és jelentéstétel Nyomon követés és jelentéstétel

(1) A 2. cikkben meghatározott egyedi 
programcélkitűzések megvalósítása terén 
tett előrelépésekről történő jelentéstételhez 
használandó mutatókat a II. melléklet 
tartalmazza.

(1) A 2. cikkben meghatározott egyedi 
programcélkitűzések megvalósítása terén 
tett előrelépésekről történő jelentéstételhez 
használandó mutatókat a II. melléklet 
tartalmazza. A nyomon követés és a 
jelentéstétel céljából az adatokat adott 
esetben nem, kor, iskolai végzettség és 
egyéb lényeges tényezők szerinti 
bontásban kell összegyűjteni.

(2) A program céljai megvalósítása felé 
történő előrehaladása hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
16. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
nyomonkövetési és értékelési keretre 
vonatkozó rendelkezések kidolgozására, 
többek között – szükség esetén – a II. 
mellékletnek a mutatók felülvizsgálatát 
vagy kiegészítését célzó módosítása révén.

(2) A program céljai megvalósítása felé 
történő előrehaladása hatékony 
értékelésének biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
16. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
nyomonkövetési és értékelési keretre 
vonatkozó rendelkezések kidolgozására, 
többek között – szükség esetén – a II. 
mellékletnek a mutatók felülvizsgálatát 
vagy kiegészítését célzó módosítása révén.

(3) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a program végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan 
arányos jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

(3) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja a program végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatok és az 
eredmények hatékony, eredményes és 
időben történő összegyűjtését. Ennek 
érdekében az uniós pénzeszközök 
címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan 
arányos jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani. A Bizottság 
felhasználóbarát formátumokat tesz 
elérhetővé és kifejezetten azon 
pályázóknak és kedvezményezetteknek 
szóló orientációt és támogatást biztosít, 
akik esetleg nem rendelkeznek megfelelő 
erőforrásokkal és személyzettel a 
jelentéstételi követelményeknek való 
megfeleléshez.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az értékelések 
megállapításait saját észrevételei 
kíséretében közli az Európai Parlamenttel, 
a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával.

(4) A Bizottság az értékelések 
megállapításait saját észrevételei 
kíséretében közli az Európai Parlamenttel, 
a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával. A Bizottság az értékelést 
nyilvánosságra hozza és könnyen 
hozzáférhetővé teszi a weboldalán történő 
közzététel útján.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel. A Bizottság 
biztosítja továbbá a korai együttműködést 
és eszmecserét az Európai Parlamenttel és 
a Tanáccsal, nevezetesen azzal, hogy ez 
utóbbival a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg megoszt minden 
dokumentumot, beleértve a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
tervezetét, és biztosítja az Európai 
Parlament és a Tanács szakértőinek a 
bizottsági szakértői csoportok ülésein való 
rendszeres részvételét. Az Európai 
Parlament és a Tanács e célból megkapja 
a következő hónapokra vonatkozó 
ütemtervet és a meghívókat valamennyi 
szakértői ülésre.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot, 
mindazonáltal az uniós polgárok és más 
érdekelt felek számára négyhetes időszak 
áll rendelkezésre véleményük 
kinyilvánítására a szóban forgó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
szövegtervezetéről. A szövegtervezetről 
konzultációt lehet folytatni az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal, 
valamint a Régiók Bizottságával.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk 18. cikk

Tájékoztatás, kommunikáció és közzététel Tájékoztatás, kommunikáció és közzététel

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának 
és a nyilvánosságnak.

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának 
és a nyilvánosságnak.

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
programhoz, valamint annak 
intézkedéseihez és eredményeihez 
kapcsolódóan. A programhoz allokált 
pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 2. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

(2) A Bizottság helyi, regionális, 
nemzeti és európai szinten tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
programhoz, valamint annak 
intézkedéseihez és eredményeihez 
kapcsolódóan. A programra elkülönített 
pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 2. cikkben említett 
célkitűzésekhez.
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(2a) Minden tagállamnak létre kell 
hoznia egy független nemzeti 
kapcsolattartó pontot azzal a céllal, hogy a 
programban érdekelt feleket és annak 
kedvezményezettjeit a program minden 
részletével és a jelentkezési eljárással 
kapcsolatban iránymutatással, gyakorlati 
információval és támogatással lássa el.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. melléklet I. melléklet

A program tevékenységei A program tevékenységei

A programnak a 2. cikk (2) bekezdésében 
említett egyedi célkitűzései többek között 
az alábbiak révén valósítandók meg:

A 2. cikk (1) bekezdésében említett 
általános célok és a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett egyedi célok többek 
között az alábbi tevékenységek 
támogatása révén valósítandók meg:

a) tudatosítás, információterjesztés a 
program hatálya alá tartozó területekkel 
kapcsolatos szakpolitikák és jogok 
ismeretének javítása érdekében;

a) tudatosítás, közoktatás és 
információterjesztés a program hatálya alá 
tartozó területekkel kapcsolatos 
szakpolitikák és jogok ismeretének javítása 
érdekében;

b) egymástól való tanulás a bevált 
gyakorlatok érdekelt felek közötti 
megosztása révén, a kölcsönös megismerés 
és megértés, valamint a polgári és 
demokratikus részvétel javítása érdekében;

b) egymástól való tanulás a bevált 
gyakorlatok érdekelt felek közötti 
megosztása révén, a kölcsönös megismerés 
és megértés, valamint a polgári és 
demokratikus részvétel javítása érdekében;

c) elemző és 
monitoringtevékenységek1 a program 
hatálya alá tartozó területekkel kapcsolatos 
tagállami és uniós szintű helyzet 
megértésének elősegítése, valamint az 
uniós jog és szakpolitikák végrehajtásának 
javítása érdekében;

c) elemző és monitoring-, 
jelentéstételi és támogatási tevékenységek1

a program hatálya alá tartozó területekkel 
kapcsolatos tagállami és uniós szintű 
helyzet megértésének elősegítése, valamint 
az uniós jog és szakpolitikák 
végrehajtásának javítása érdekében;

d) képzés az érintett érdekelt felek 
számára az érintett területekkel kapcsolatos 
szakpolitikák és jogok ismeretének javítása 
érdekében;

d) képzés az érintett érdekelt felek 
számára az érintett területekkel kapcsolatos 
szakpolitikák és jogok ismeretének javítása 
érdekében, valamint azon képességük 
megerősítése, hogy támogassák e 
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szakpolitikákat és jogokat.

e) információs és kommunikációs 
technológiai (ikt) eszközök fejlesztése és 
működtetése;

e) információs és kommunikációs 
technológiai (ikt) eszközök fejlesztése és 
működtetése;

ea) a személyes adatok és a magánélet 
védelmével, valamint a digitális 
biztonsággal kapcsolatos kockázatokra, 
szabályokra, biztosítékokra és jogokra 
vonatkozó ismeretek és megértés 
előmozdítása, valamint az álhírek és a 
célzott félretájékoztatás kezelése 
tudatosságnövelés, képzés, tanulmányok 
és felügyeleti tevékenység révén;

f) az európai kultúra, történelem és 
emlékezet erőteljesebb tudatosítása és az 
Unióhoz tartozás érzésének erősítése a 
polgárok körében;

f) az európai kultúra, történelem és 
emlékezet erőteljesebb tudatosítása és az 
Unióhoz tartozás érzésének erősítése a 
polgárok körében;

g) a különböző nemzetiségű és 
kulturális hátterű európai polgárok közötti 
kapcsolatok építése a testvérvárosi 
tevékenységekben való részvétel lehetővé 
tételével;

g) a különböző nemzetiségű és 
kulturális hátterű európai polgárok közötti 
kapcsolatok építése a testvérvárosi 
tevékenységekben való részvétel lehetővé 
tételével;

h) a demokratikusabb Unió 
kiépítésében való tevékeny részvétel 
ösztönzése és elősegítése, valamint a jogok 
és értékek tudatosítása a társadalmi 
szervezetek támogatása révén;

h) a demokratikusabb és befogadó 
Unió kiépítésében való tevékeny részvétel 
ösztönzése és elősegítése, valamint a jogok 
és értékek tudatosítása a társadalmi 
szervezetek támogatása révén, beleértve a 
helyi, regionális, nemzeti és 
transznacionális szintű szervezeteket, 
amelyek a jogállamiság helyzetét és az 
alapvető jogok tiszteletben tartását követik 
nyomon a tagállamokban;

ha) az európai polgárságból eredő 
jogaikkal és kötelezettségeikkel – például 
az utazáshoz, a munkához, a tanuláshoz, 
a másik tagállamban való tartózkodáshoz 
való joggal – kapcsolatos tudatosság 
tájékoztató kampányok révén való 
növelése a polgárok körében;

hb) az egyik tagállam közszférájában 
dolgozó emberek új szakképzése a többi 
tagállam azon állampolgárainak jogairól 
és kötelezettségeiről, akik az előbbiben 
élnek, dolgoznak, tanulnak vagy utaznak, 
valamint az ezen jogok tiszteletben 
tartásának garantálására szolgáló 
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intézkedésekkel kapcsolatos képzésük;

i) a [211/2011/EU] rendelet 
végrehajtásához nyújtott technikai és 
szervezési támogatás finanszírozása, 
megkönnyítve ezáltal a polgárok számára 
az európai polgári kezdeményezés 
indítására és támogatására vonatkozó joguk 
gyakorlását;

i) a [211/2011/EU] rendelet 
végrehajtásához nyújtott technikai és 
szervezési támogatás finanszírozása, 
megkönnyítve ezáltal a polgárok számára 
az európai polgári kezdeményezés 
indítására és támogatására vonatkozó joguk 
gyakorlását;

j) az európai hálózatok kapacitásának 
fejlesztése a program hatálya alá tartozó 
területekre vonatkozó uniós jog, 
szakpolitikai célok és stratégiák 
előmozdítása és továbbfejlesztése 
érdekében, valamint az érintett területeken 
tevékenykedő társadalmi szervezetek 
támogatása;

j) az európai hálózatok kapacitásának 
fejlesztése a program hatálya alá tartozó 
területekre vonatkozó uniós jog, 
szakpolitikai célok és stratégiák 
előmozdítása és továbbfejlesztése 
érdekében;

k) a programmal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a program 
eredményei átültethetőségének és 
terjesztésének javítása, valamint a polgárok 
elérésének ösztönzése, többek között 
programirodák/nemzeti kapcsolattartó 
pontokból álló hálózat kialakítása és 
támogatása révén.

k) a programmal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a program 
eredményei átültethetőségének és 
terjesztésének javítása, valamint a polgárok 
elérésének ösztönzése, többek között 
programirodák/nemzeti kapcsolattartó 
pontokból álló hálózat kialakítása és 
támogatása révén.

ka) a tagállamokban a jogállamiság 
helyzetét és az alapvető jogok tiszteletben 
tartását nyomon követő helyi, regionális, 
nemzeti és transznacionális szintű civil 
társadalmi szervezetek és emberi jogi 
aktivisták képességeinek és 
függetlenségének erősítése;

kb) a visszaélést bejelentő személyek 
védelmének kialakítása, többek között 
olyan intézkedésekkel, amelyek célja a 
szervezeteken belüli és az állami 
hatóságok vagy más érintett szervek felé 
irányuló bejelentések biztonságos 
csatornáinak létrehozása;

kc) a tömegtájékoztatás 
szabadságának és sokszínűségének 
előmozdítása és támogatása, illetve 
kapacitásbővítés az új kihívásokra, mint 
például az új média és a gyűlöletbeszéd 
megakadályozása;

kd) a hatóságok kapacitásának 
bővítése átláthatóságuk és 
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elszámoltathatóságuk javítására, a 
hatóságok átláthatóságának és 
elszámoltathatóságának előmozdítása és 
nyomon követése terén tevékenykedő civil 
társadalmi szervezetek erősítése mellett;

_________________ _________________

1E tevékenységek például a következőkre 
terjednek ki: adatok és statisztikák 
gyűjtése; közös módszerek és adott esetben 
mutatók vagy referenciaértékek 
kidolgozása; tanulmányok, kutatások, 
elemzések és felmérések; értékelések; 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
és közzététele;

1E tevékenységek például a következőkre 
terjednek ki: adatok és statisztikák 
gyűjtése; közös módszerek és adott esetben 
mutatók vagy referenciaértékek 
kidolgozása; tanulmányok, kutatások, 
elemzések és felmérések; értékelések; 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
és közzététele;
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