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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdése az Unió demokratikus 
működését érintő fontos újításként bevezeti a polgári részvétel és a páneurópai vita új, konkrét 
eszközét:

„Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen 
elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a 
Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.”

Az európai polgári kezdeményezés (ECI) bevezeti a transznacionális demokrácia fogalmát és 
kialakítja a részvételi demokráciát az EU-ban. Az ECI-n keresztül az uniós polgárok 
közvetlenül fordulhatnak az Európai Bizottsághoz, hogy kezdeményezze jogi aktus 
megalkotását. A Lisszaboni Szerződés bizonyos értelemben létrehozta az EU negyedik 
intézményi szervét: egymillió polgárt.

A polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat 
meghatározza a polgári kezdeményezés gyakorlati működéséhez szükséges feltételeket és 
eljárásokat.

Az előadók üdvözlik a bizottsági javaslatot, hiszen a civil társadalom bevonása a politika 
formálásába és a döntések előkészítésébe erősíti a közintézmények demokratikus legitimitását 
és az Európai Uniót közelebb hozza a polgáraihoz.

Az előadók azonban úgy vélik, hogy a polgári kezdeményezést a lehető legpragmatikusabb 
módon kell megtervezni és kerülni kell a bonyolult adminisztratív eljárásokat. Az előadók 
örömmel látnák azt is, ha minél több elindított kezdeményezést nyilvánítanának 
elfogadhatóvá. Ennek érdekében az eljárásra vonatkozó szabályokon a lehető legnagyobb 
mértékben könnyíteni kell. Az előadók az alábbi fontosabb megfontolások és elképzelések 
tekintetében módosítanák a javaslatot:

Az előadók úgy vélik, hogy egy kezdeményezés támogatásának alsó korhatárát 
valamennyi tagállamban 16 évben kell meghatározni. Az EUSz. 9. cikke kimondja, hogy 
minden uniós állampolgárra azonos figyelmet kell fordítani. A fiatalok aktív polgári 
szerepvállalása, társadalmi befogadása és szolidaritása meghatározó fontosságú Európa jövője 
szempontjából, és a korhatár csökkentése segítene abban, hogy a fiatalok körében növeljük az 
európai ügyekkel kapcsolatos tudatosságot. Az ECI továbbá nem döntéshozó eszköz, csak egy 
napirendet meghatározó kezdeményezés, és egy kezdeményezés támogatása és a szavazás két 
teljesen különböző dolog. A nemzeti előírások eltérései miatt továbbá egyenlőtlenséget 
teremtene, ha az alsó korhatárt a nemzeti választójogi korhatár alapján határoznák meg, ezért 
az előadók a 16 éves korhatár valamennyi tagállamban való alkalmazását részesítik előnyben. 

Az aláírásgyűjtés kiterjedése tekintetében az előadók úgy vélik, hogy elegendő lenne 
egyharmaduk helyett a tagállamok egynegyedében aláírást gyűjteni, mivel minden 
tagállamban, ahol aláírást gyűjtenek, sok időt és erőforrást igényel az adminisztráció és a 
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fordítás. Mivel az előadók szeretnék elkerülni, hogy kezdeményezéseket az időkorlátok vagy 
a pénzügyi támogatás hiánya miatt elvessenek, azt javasolják, hogy legyen elég a tagállamok 
egynegyede, hiszen ez még mindig az EU nagy részét jelenti. 

Mivel a Bizottság a javaslatában két hónapos időtartamot kért annak megvizsgálására, hogy 
egy kezdeményezés elfogadható-e, ezért az aláírásgyűjtésre vonatkozó egy éves időkorlát túl 
rövidnek tűnik. Az előadók javaslata szerint az aláírásgyűjtésre vonatkozó időkorlátot négy 
évre kell meghosszabbítani, hogy a pénzügyi támogatást nem élvező kezdeményezések is 
lehetőséget kapjanak az egymillió aláírás elérésére.

Az elfogadhatóság kérdésével kapcsolatban az előadók úgy vélik, hogy nincs szükség 
300 000 aláírást összegyűjteni ahhoz, hogy a Bizottság megvizsgálja az elfogadhatóságot. Az 
előadók szilárd meggyőződése, hogy 5 000 aláírásnak elegendőnek kell lennie és az 
aláíróknak nem kell egynél több tagállamból származniuk. Az aláírásgyűjtés több tagállamban 
való megkezdése időt és erőforrásokat vesz igénybe, és amíg nem lehet tudni, hogy a 
kezdeményezést elfogadhatónak nyilvánították-e, addig nem szükséges egynél több 
tagállamban elindítani a folyamatot. Ennek ellenére az előadók úgy vélik, hogy a komolytalan 
kezdeményezések kiszűrése érdekében a kért 5 000 aláírást 6 hónapon belül kell 
összegyűjteni; ennek az időkorlátnak a meghatározásával kiszűrhetők azok a 
kezdeményezések, melyeket nyilvántartásba vesznek, de sosem érik el a kellő számú aláírást.

Az előadók az is javasolják, hogy a Bizottság – annak érdekében, hogy az aláírásgyűjtés 
lendületét ne lassítsa le – két hónap helyett egy hónapon belül vizsgálja meg a kezdeményezés 
elfogadhatóságát. 

Az előadók úgy vélik továbbá, hogy az Európai Unió értékeivel nyilvánvalóan vagy 
rejtetten ellentétes javaslatokat elfogadhatatlannak kell nyilvánítani.

Az aláírások online gyűjtése tekintetében az előadók azt javasolják, hogy a Bizottság 
indítson központi weboldalt „citizensinitiative.eu” néven, ahol az összes kezdeményezést 
nyilvántartásba kell venni, és ahol a polgárok az összes kezdeményezést megtalálják és 
aláírhatják. Ez a megoldás több szempontból igen kívánatos. 

Először is adatvédelmi megfontolások miatt, azaz ha a Bizottság létrehozna és üzemeltetne 
egy központi weboldalt, akkor biztosítani lehetne, hogy tiszteletben tartsák a személyi adatok 
védelmére vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket. Az előadók szilárd meggyőződése, 
hogy a polgári kezdeményezések egyetlen kezdeményezőjétől sem lehet elvárni, hogy olyan 
online aláírásgyűjtő rendszert hozzon létre és üzemeltessen, amely valamennyi vonatkozó 
adatvédelmi rendelkezésnek megfelel. 

Továbbá, ha minden kezdeményezőtől elvárnánk, hogy elindítsa saját weboldalát, akkor az 
aláírásgyűjtés adatvédelmi szempontból nem lenne egységes.

Másodszor, a Bizottság javaslata azért is okozna problémát, mivel külön terhet róna nem csak 
a kezdeményezőkre, de a tagállamokra is, hiszen nekik ellenőrizniük kell, hogy az online 
gyűjtőrendszerek megfelelnek-e a Bizottság által meghatározott szabályoknak, és a 
megfelelőséget tanúsító igazolást kell kiállítaniuk minden egyes weboldal tekintetében.
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Harmadrészt, valamennyi polgári kezdeményezés egyetlen weboldalon való tárolása 
jelentősen egyszerűsítené a kezdeményezések hozzáférhetőségét, és az érdeklődő polgárok 
gyorsan és nehézségek nélkül tudnák megtalálni, aláírni és nyomon követni a 
kezdeményezéseket.

Ezért az előadók úgy vélik, hogy a Bizottságnak létre kell hoznia egy központi weboldalt, 
amely folyamatba be kell vonnia a tagállamok illetékes hatóságait, annak meghatározása 
érdekében, hogy mely adatok szükségesek az aláírók személyazonosságának későbbi 
meghatározásához és ellenőrzéséhez. A weboldalt úgy kell kialakítani, hogy a kezdeményezés 
online aláírásakor először az aláíró nemzetiségére kérdezzenek rá és utána csak az illetékes 
hatóságok által kért mezőket kelljen kitölteni. Ennek a megoldásnak az oka, hogy az eltérő 
tagállamoknak eltérő azonosítószám-típusaik vannak, és eltérő adatokra van szükségük az 
aláírók személyazonosságának ellenőrzéséhez. 

MÓDOSÍTÁS:

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezen eljárásoknak és feltételeknek 
világosaknak, egyszerűeknek, 
felhasználóbarátoknak és a polgári 
kezdeményezés jellegével arányosaknak 
kell lenniük.

(3) Ezen eljárásoknak és feltételeknek 
világosaknak, egyszerűeknek, 
felhasználóbarátoknak és a polgári 
kezdeményezés jellegével arányosaknak 
kell lenniük annak érdekében, hogy 
bátorítsák a polgárok részvételét és 
hozzáférhetőbbé tegyék az Uniót.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Fontos, hogy sor kerüljön a polgári 
kezdeményezésekről szóló tájékoztató 
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kampányokra a polgárok figyelmének 
felkeltése és az új eszközről szóló pontos 
információk nyújtása érdekében. A 
Bizottságnak és a Parlamentnek tagállami 
képviseleteiken és irodáikon keresztül 
kérésre tájékoztatniuk kell a polgárokat és 
nem hivatalos formában tanácsot kell 
adniuk számukra a polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatban, 
különösen, ami az elfogadhatósági 
feltételeket, az Unió értékeit és 
hatásköreit, valamint az európai 
szerződéseket illeti. Az Unió minden 
hivatalos nyelvén el kell készíteni a 
polgári kezdeményezésekre vonatkozó 
felhasználói útmutatót és online 
elérhetővé kell tenni.

Indokolás

A polgári kezdeményezés jellegére és hatókörére vonatkozó hamis elvárások és félreértések 
elkerülése érdekében a tájékoztató kampányok döntő fontosságúak. A módosítás célja a 
polgárok figyelmének felkeltése és az új eszközről szóló pontos információk nyújtása.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyharmadában kell meghatározni.

(5) Meg kell állapítani, hogy legalább hány 
tagállamból kell származniuk a 
polgároknak. Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések uniós érdeket 
képviseljenek, ezt a számot a tagállamok 
egyötödében kell meghatározni.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Helyénvaló meghatározni a polgári 
kezdeményezésben való részvétel alsó 
korhatárát. Ennek meg kell felelnie az 
európai parlamenti választásokon való 
részvétel korhatárának.

(7) Helyénvaló meghatározni a polgári 
kezdeményezésben való részvétel alsó 
korhatárát. Ezt a korhatárt 16 évben kell 
meghatározni.

Indokolás

Az EUSz. 9. cikke kimondja, hogy minden uniós állampolgárra azonos figyelmet kell fordítani. 
A fiatalok aktív polgári szerepvállalása, társadalmi befogadása és szolidaritása meghatározó 
fontosságú Európa jövője szempontjából. Ezen kívül egy kezdeményezés támogatása és a 
szavazás két teljesen különböző dolog, ezért helyes lenne bevonni a fiatalokat is. A nemzeti 
előírások eltérései miatt továbbá egyenlőtlenséget teremtene, ha az alsó korhatárt a nemzeti 
választójogi korhatár alapján határoznák meg.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Szükség van egy minimális 
mértékben szervezett struktúrára a polgári 
kezdeményezés sikeres végigviteléhez. Ezt 
a tagállamok egyötödéből származó 
természetes személyekből (szervezők) álló 
polgári bizottság révén kell megoldani, az 
egész Európát érintő ügyek felszínre 
kerülésének ösztönzése és a róluk való 
elmélkedés előmozdítása érdekében. Az 
átláthatóság és a zökkenőmentes és 
hatékony kommunikáció érdekében a 
polgárok bizottságának ki kell jelölnie 
néhány személyt, akik a bizottságot 
képviselve az eljárás során a bizottság és 
az uniós intézmények között összekötő 
szerepet töltenek be.
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Indokolás

A polgári kezdeményezés célja, hogy lehetőséget biztosítson a polgárok számára az Unió 
demokratikus életében való részvételre. Ezt a lehetőséget csak természetes személyeknek kell 
megadni, akik létrehozzák a polgárok bizottságát.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Fontos szempont a fiatalok bevonása 
és bátorítása a polgári kezdeményezésben 
való részvételre. 

Indokolás

A javaslatban a tagállamok felelőssége az aláírások ellenőrzése. A fiatalok bevonásához ki 
kell fejleszteni az aláírások ellenőrzését szolgáló európai szintű rendszert az egységes alsó 
korhatár biztosítása érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Biztosítandó a javasolt polgári 
kezdeményezések koherenciáját és 
átláthatóságát, a kezdeményezéseket a 
Bizottság által rendelkezésre bocsátott 
weboldalon a szükséges számú támogatási 
nyilatkozat polgároktól történő 
összegyűjtését megelőzően nyilvántartásba 
kell venni. A visszaélésszerű vagy 
komolytalan javaslatokat nem lehet 
nyilvántartásba venni, és a Bizottságnak el 
kell utasítania azon kezdeményezések 
nyilvántartásba vételét, amelyek 
nyilvánvalóan ellentétesek az Unió 
értékeivel. A nyilvántartásba vétel 
tekintetében a Bizottságnak a megfelelő 

(8) Biztosítandó a javasolt polgári 
kezdeményezések koherenciáját és 
átláthatóságát és elkerülendő azt, hogy 
olyan javaslathoz gyűjtsenek aláírásokat, 
amely e rendelet hatályán kívül esik, a 
kezdeményezéseket a Bizottság által 
rendelkezésre bocsátott weboldalon a 
szükséges számú támogatási nyilatkozat 
polgároktól történő összegyűjtését 
megelőzően nyilvántartásba kell venni; Az 
e rendelet szerint nem polgári 
kezdeményezésnek minősülő javaslatokat 
nem lehet nyilvántartásba venni, és a 
Bizottságnak el kell utasítania azon 
kezdeményezések nyilvántartásba vételét, 
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ügyintézés általános elvei szerint kell 
eljárnia.

amelyek nyilvánvalóan ellentétesek az 
Uniónak az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében meghatározott 
értékeivel, vagy nyilvánvalóan kívül esnek 
a Szerződések hatályán, amint azt az 
Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke 
rögzíti. A nyilvántartásba vétel 
adminisztratív eljárás, amelynek célja az 
olyan kezdeményezések kiválasztása, 
amelyek ezen rendelet hatálya alá 
tartoznak; A kezdeményezés 
nyilvántartásba vétele ezért csak jogi 
indokkal utasítható el, politikai 
szempontok alapján erre semmiképpen 
nincs lehetőség. A nyilvántartásba vétel 
tekintetében a Bizottságnak a megfelelő 
ügyintézés általános elvei szerint kell 
eljárnia, ezért köteles tájékoztatni a 
kezdeményezés szervezőit a 
nyilvántartásba vétel elutasításának 
indokairól, valamint a rendelkezésükre álló 
jogorvoslati lehetőségekről. A 
Bizottságnak azt is egyértelművé kell 
tennie, hogy a nyilvántartásba vétel és az 
előírt számú támogatási nyilatkozat 
összegyűjtése nem eredményezi 
szükségszerűen azt, hogy a Bizottság jogi 
aktusra irányuló javaslatot fogad el, 
továbbá hogy egy kezdeményezés 
nyilvántartásba vétele nem számít a 
hatáskört illető kérdésben hozott hivatalos 
döntésnek.

Indokolás

Az elfogadhatósági ellenőrzés eltörléséről van szó: A Bizottság csak azt ellenőrzi, hogy egy 
bizonyos kezdeményezés a rendelet értelmében vett polgári kezdeményezés-e. A 
kezdeményezést ezután nyilvántartásba veszik, és a szervezőket senki nem akadályozhatja meg 
abban, hogy aláírásokat gyűjtsenek. Annak érdekében azonban, hogy a kezdeményezést ne 
használhassák arra, hogy a Bizottságot a hatáskört illető kérdésben hozott döntésre 
kényszerítik, el kell magyarázni a szervezőknek, hogy a nyilvántartásba vétel csak annyit 
jelent, hogy a Bizottság véleménye szerint a kezdeményezés európai polgári kezdeményezés, 
és nem számít a hatáskört illető kérdésben hozott hivatalos döntésnek.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A polgároktól származó, szükséges 
támogatási nyilatkozatok összegyűjtéséért 
a javasolt polgári kezdeményezés 
szervezője felel.

(9) Amint sor kerül egy javaslat polgári 
kezdeményezésként történő 
nyilvántartásba vételére, a szervezők 
benyújthatják a polgároktól származó 
támogatási nyilatkozatokat.

Indokolás

A (9) preambulumbekezdés módosítása megerősíti azt az álláspontot, hogy a nyilvántartásba 
vétel célja csak annak eldöntése, hogy egy európai polgári kezdeményezés beterjesztése 
megtörtént-e vagy sem. Ebben az esetben a szervezőknek nem kell megfelelniük más 
követelményeknek (elfogadhatóság stb.), hanem szabadon gyakorolhatják a Szerződésben 
rögzített jogaikat, azaz a kezdeményezést támogató aláírásokat gyűjthetnek.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Helyénvaló, hogy a támogatási 
nyilatkozatokat papírformátumban és az 
interneten is gyűjteni lehessen. Az online 
gyűjtési rendszereknek olyan megfelelő 
biztonsági tulajdonságokkal kell 
rendelkezniük, amelyek biztosítják 
egyebek mellett a személyek 
azonosíthatóságát és az adatok 
biztonságos tárolását. E célból a 
Bizottságnak részletes technikai 
előírásokat kell meghatároznia az online 
gyűjtési rendszerek tekintetében.

(10) A modern technológiának a részvételi 
demokrácia eszközeként való szolgálatba 
állítása érdekében helyénvaló, hogy a 
támogatási nyilatkozatokat online módon 
és papírformátumban is gyűjteni lehessen. 
Az online gyűjtési rendszereknek olyan 
megfelelő biztonsági tulajdonságokkal kell 
rendelkezniük, amelyek biztosítják 
egyebek mellett azt, hogy olyan személyek 
írjanak alá, aki erre jogosultak és csak 
egyszer írjanak alá, és hogy az adatokat 
biztonságosan tárolják. A részletes 
technikai előírásokat szakértői szinten kell 
kidolgozni, és rendszeresen hozzá kell 
igazítani a műszaki fejlődéshez. ezért a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az online gyűjtési rendszerek tekintetében 
részletes technikai előírásokat fogadjon el.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A támogatási nyilatkozatokat 
polgárbarát módon, a szükséges 
adatvédelmi biztosítékok alkalmazása 
mellett kell gyűjteni. Ez ugyanakkor nem 
róhat túlzott terhet a szervezőkre.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Helyénvaló, hogy a tagállamok 
ellenőrizzék, hogy az online gyűjtési 
rendszerek megfelelnek-e az e rendeletben 
foglalt követelményeknek.

törölve

Indokolás

Mivel a Bizottságnak kell központi weboldalt létrehoznia és igazgatnia, ezért a megfelelés 
tagállamok általi ellenőrzése már nem szükséges.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Helyénvaló biztosítani, hogy a polgári 
kezdeményezést támogató nyilatkozatokat 
megadott időtartamon belül gyűjtsék össze. 
Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések ne veszítsék el 
aktualitásukat, és szem előtt tartva az 

(12) Helyénvaló biztosítani, hogy a polgári 
kezdeményezést támogató nyilatkozatokat 
megadott időtartamon belül gyűjtsék össze. 
Biztosítandó, hogy a polgári 
kezdeményezések ne veszítsék el 
aktualitásukat, és szem előtt tartva az 
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Európai Unió egészére kiterjedő 
támogatásgyűjtés összetett mivoltát, ez az 
időtartam nem lehet hosszabb a javasolt 
kezdeményezés nyilvántartásba vételétől 
számított 12 hónapnál.

Európai Unió egészére kiterjedő 
támogatásgyűjtés összetett mivoltát, ez az 
időtartam nem lehet hosszabb a javasolt 
kezdeményezés nyilvántartásba vételétől 
számított 24 hónapnál.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Döntő fontosságú az átláthatóság 
fenntartása az egész folyamat során. Ezért 
bármilyen pénzügyi vagy politikai 
támogatást jelezni kell a polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatos támogatási 
nyilatkozatban. Politikai pártok és európai 
szintű képviselőcsoportok részéről nyújtott 
finanszírozás nem megengedett.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Helyénvaló, hogy a Bizottság 
elegendően korai szakaszban határozzon 
a javasolt kezdeményezések 
elfogadhatóságáról. A szervezőknek ezért 
legalább három tagállamból származó 
300 000 aláíró támogatási 
nyilatkozatának összegyűjtését követően 
kérniük kell ilyen határozat meghozatalát.

törölve
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottságnak a szervezők kérésének 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül határoznia kell a kezdeményezés 
elfogadhatóságáról. A javasolt polgári 
kezdeményezést elfogadhatónak kell 
tekinteni, ha az a Bizottság hatáskörébe 
tartozik, és olyan ügyre vonatkozik, 
amelyben a Szerződések végrehajtásához 
uniós jogi aktust lehet elfogadni.

(14) A Bizottságnak a szervezők kérésének 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül határoznia kell a kezdeményezés 
elfogadhatóságáról. A javasolt polgári 
kezdeményezést elfogadhatónak kell 
tekinteni, ha az a Bizottság hatáskörébe 
tartozik, és olyan ügyre vonatkozik, 
amelyben a Szerződések végrehajtásához 
uniós jogi aktust lehet elfogadni. A 
Bizottság konzultálhat az Európai 
Parlamenttel a javasolt polgári 
kezdeményezés jelentőségéről és 
helyénvalóságáról, mielőtt az azon 
alapuló jogalkotási szövegtervezet 
készítését elkezdené.

Indokolás

A Bizottságnak – annak érdekében, hogy az aláírásgyűjtés lendületét ne lassítsa le – két 
hónap helyett egy hónapon belül kell megvizsgálnia a kezdeményezés elfogadhatóságát.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló rendelkezni arról, hogy a 
szükséges támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtését és a kezdeményezés 
elfogadhatóságának megállapítását 
követően az egyes tagállamok feleljenek a 
polgáraiktól gyűjtött támogatási 
nyilatkozatok ellenőrzéséért és 
igazolásáért. Figyelembe véve a 
tagállamokra háruló adminisztratív terhek 
korlátozásának igényét, a tagállamoknak az 
ellenőrzéseket megfelelő eljárások alapján 

(15) Illetékes uniós választási hatóság 
hiányában helyénvaló rendelkezni arról, 
hogy a szükséges támogatási nyilatkozatok 
összegyűjtését követően az egyes 
tagállamok feleljenek a polgáraiktól 
gyűjtött támogatási nyilatkozatok 
ellenőrzéséért és igazolásáért. Figyelembe 
véve a tagállamokra háruló adminisztratív 
terhek korlátozásának igényét, a 
tagállamoknak az ellenőrzéseket – amelyek 
alapulhatnak véletlenszerű mintavételen – 
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három hónapon belül el kell elvégezniük, 
és az érvényes támogatási nyilatkozatok 
számát igazoló dokumentumot kell 
kibocsátaniuk.

megfelelő eljárások alapján három 
hónapon belül el kell elvégezniük, és az 
érvényes támogatási nyilatkozatok számát 
igazoló dokumentumot kell kibocsátaniuk.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Rendkívül fontos, hogy a polgári 
kezdeményezés szervezői a kezdeményezés 
támogatására vagy előmozdítására 
felhasznált bármilyen pénzügyi eszközről 
a teljes átláthatóság érdekében 
nyilatkozatot tegyenek.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és négy hónapon 
belül meg kell határoznia következtetéseit, 
és azt, hogyan kíván eljárni az ügyben.

(17) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
polgári kezdeményezést, és három 
hónapon belül meg kell határoznia 
következtetéseit, és azt, hogyan kíván 
eljárni az ügyben.

Indokolás

A polgárok részvételének biztostása és magas szinten tartása érdekében fontos, hogy az 
eljárás gyors legyen. Az Európai Bizottságnak ezért képesnek kell lennie arra, hogy három 
hónapon belül meghatározza a kezdeményezésre vonatkozó következtetéseit és tervezett 
intézkedéseit.

Módosítás 19
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Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az Európai Parlament saját 
hatáskörén belül bármilyen megfelelő 
intézkedést meghozhat annak érdekében, 
hogy a polgárok meghallgatásra 
találjanak.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A személyes adatok e rendelet 
alkalmazása céljából történő feldolgozása 
tekintetében maradéktalanul alkalmazni 
kell a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet. E 
tekintetben helyénvaló világossá tenni, 
hogy a polgári kezdeményezés szervezői és 
a tagállamok illetékes hatóságai a 
95/46/EK irányelv értelmében vett 
adatkezelőnek minősülnek, és helyénvaló 
meghatározni azt a maximális időtartamot, 
amelyen belül a polgári kezdeményezések 
céljából gyűjtött személyes adatokat tárolni 
lehet. Adatkezelői minőségükben a 
szervezőknek minden megfelelő 
intézkedést meg kell tenniük a 95/46/EK 
irányelv által meghatározott 
kötelezettségek teljesítése érdekében, 
különös tekintettel azokra a 
kötelezettségekre, amelyek a feldolgozás 
jogszerűségére, a feldolgozási 
tevékenységek és az adatközlés 
biztonságára, az érintettek személyes 
adataikhoz való hozzáférésére, valamint 
azok helyesbítésére és törlésére vonatkozó 

(18) A személyes adatok e rendelet 
alkalmazása céljából történő feldolgozása 
tekintetében maradéktalanul alkalmazni 
kell a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet. E 
tekintetben helyénvaló világossá tenni, 
hogy papíralapú gyűjtés esetén a polgári 
kezdeményezés szervezői és a tagállamok 
illetékes hatóságai a 95/46/EK irányelv 
értelmében vett adatkezelőnek minősülnek, 
és helyénvaló meghatározni azt a 
maximális időtartamot, amelyen belül a 
polgári kezdeményezések céljából gyűjtött 
személyes adatokat tárolni lehet. Online 
gyűjtés esetén adatkezelői minőségében a 
Bizottságnak minden megfelelő 
intézkedést meg kell tennie a 95/46/EK 
irányelv által meghatározott 
kötelezettségek teljesítése érdekében, 
különös tekintettel azokra a 
kötelezettségekre, amelyek a feldolgozás 
jogszerűségére, a feldolgozási 
tevékenységek és az adatközlés 
biztonságára, az érintettek személyes 
adataikhoz való hozzáférésére, valamint 
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jogára vonatkoznak. azok helyesbítésére és törlésére vonatkozó 
jogára vonatkoznak.

Indokolás

A Bizottságnak valamennyi személyes adatnak az online gyűjtés esetén való védelme 
érdekében központi weboldalt kell létrehoznia. Minden kezdeményezést nyilvántartásba kell 
venni ezen az oldalon, és lehetőséget kell nyújtani az aláírásukra. Ellenkező esetben további 
teher nehezedne a kezdeményezőkre.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) e rendeletnek megfelelően a 
Bizottsághoz benyújtott kezdeményezés, 
amelyben felkérik a Bizottságot, hogy 
hatáskörén belül terjesszen elő megfelelő 
javaslatot azokban az ügyekben, 
amelyekben a polgárok megítélése szerint a 
Szerződések végrehajtásához uniós jogi 
aktus elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
egyharmadának állampolgárai;

(1) „polgári kezdeményezés”: e 
rendeletnek megfelelően a Bizottsághoz 
benyújtott kezdeményezés, amelyben 
felkérik a Bizottságot, hogy hatáskörén 
belül terjesszen elő megfelelő javaslatot 
azokban az ügyekben, amelyekben a 
polgárok megítélése szerint a Szerződések 
végrehajtásához uniós jogi aktus 
elfogadására van szükség, és amelyet 
legalább egymillió jogosult aláíró támogat, 
akik egyben a tagállamok legalább 
egyötödének állampolgárai;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „szervező”: polgári kezdeményezés 
előkészítéséért és Bizottsághoz való 
benyújtásáért felelős természetes vagy jogi 
személy vagy szervezet.

(3) „szervezők”: polgári kezdeményezés 
előkészítéséért és Bizottsághoz való 
benyújtásáért felelős polgárok bizottságát 
alkotó természetes személyek.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Szervező csak olyan természetes 
személy lehet, aki az Unió polgára, és 
elérte az európai parlamenti választásokon 
való részvételre jogosító korhatárt.

(1) A szervezők létrehozzák a polgárok 
bizottságát, amelynek tagjai legalább a 
tagállamok egyötödéből származnak. 
Szervezők csak olyan uniós polgárok 
lehetnek, akik elérték a 16 éves korhatárt.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szervező csak olyan jogi személy vagy 
szervezet lehet, amely a tagállamok 
egyikében telepedett le. Az alkalmazandó 
nemzeti jog szerint jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet csak abban az 
esetben lehet szervező, ha rendelkezik 
olyan képviselőkkel, amelyek a nevében 
jogi kötelezettségeket viselhetnek, és 
felelősséget vállalhatnak.

törölve

Indokolás

Csak természetes személyek lehetnek a polgári kezdeményezések szervezői, hogy ne 
kerülhessen sor a létező üzleti szervezetek, politikai pártok stb. esetleges visszaéléseire.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Polgári kezdeményezés támogatására 
csak olyan aláíró jogosult, aki az Unió 

(2) Polgári kezdeményezés támogatására 
csak olyan aláíró jogosult, aki az Unió 
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polgára, és elérte az európai parlamenti 
választásokon való részvételre jogosító 
korhatárt.

polgára, és elérte a 16 éves korhatárt.

Indokolás

Az EUSz. 9. cikke kimondja, hogy minden uniós állampolgárra azonos figyelmet kell fordítani. 
A fiatalok aktív polgári szerepvállalása, társadalmi befogadása és szolidaritása meghatározó 
fontosságú Európa jövője szempontjából. Ezen kívül egy kezdeményezés támogatása és a 
szavazás két teljesen különböző dolog, ezért helyes lenne bevonni a fiatalokat is. A nemzeti 
előírások eltérései miatt továbbá egyenlőtlenséget teremtene, ha az alsó korhatárt a nemzeti 
választójogi korhatár alapján határoznák meg.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A javasolt polgári kezdeményezés 
nyilvántartásba vétele

A javasolt polgári kezdeményezés 
nyilvántartásba vétele és elfogadhatósága

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) és (4) bekezdésben megállapított 
esetek kivételével a Bizottság késedelem 
nélkül, egyedi nyilvántartási szám alatt 
nyilvántartásba veszi a javasolt 
kezdeményezést, és erről megerősítést 
küld a szervezőnek.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
nyilvántartásba vételre irányuló 
kérelemtől számított egy hónapon belül 
határoz az elfogadhatóságról. A javasolt 
polgári kezdeményezést elfogadhatónak 
kell tekinteni és ezért nyilvántartásba kell 
venni, ha az teljesíti a következő 
feltételeket:
– nem állítható indokoltan, hogy nem felel 
meg visszaélésszerűség vagy 
komolytalanság miatt;
– nem ellentétes az Unió által vallott 
értékekkel;
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– olyan ügyre vonatkozik, amelyben a 
Szerződések végrehajtásához uniós jogi 
aktust lehet elfogadni; valamint
– a javaslattétel a Bizottság hatáskörébe 
tartozik.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság nem veszi nyilvántartásba 
azokat a javasolt polgári 
kezdeményezéseket, amelyek 
visszaélésszerűségük vagy 
komolytalanságuk okán indokoltan nem 
tekinthetők megfelelőnek.

törölve

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság elutasítja azon javasolt 
polgári kezdeményezések nyilvántartásba 
vételét, amelyek nyilvánvalóan ellentétesek 
az Unió értékeivel.

(4) A Bizottság elutasítja azon javasolt 
polgári kezdeményezések nyilvántartásba 
vételét, amelyek nyilvánvalóan ellentétesek 
az Uniónak az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében foglaltak szerinti 
értékeivel. A Bizottságnak a 
kezdeményezések nyilvántartásba vétele 
elutasításának indokait jól meg kell 
alapoznia, és az általa e célból indított 
honlapon nyilvánosságra kell hoznia.

Indokolás

Az átláthatóság minden bizonnyal tanulságos lesz és megelőzi az elfogadhatatlan vagy 
komolytalan kezdeményezések megsokszorozódását.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a nyilvántartásban 
közzéteszi azokat a javasolt polgári 
kezdeményezéseket, amelyeket 
nyilvántartásba vett.

(5) Az elfogadhatóságról szóló 
határozatról értesítik a javasolt polgári 
kezdeményezés szervezőit, és azt a 
Bizottság által biztosított weboldalon 
nyilvánosságra hozzák.

A határozatnak utalnia kell arra, hogy a 
Bizottság milyen jogi aktust vagy 
intézkedéseket tart megfelelőnek, ha az 
adott polgári kezdeményezés javára 
összegyűjtenek egymillió támogatási 
nyilatkozatot. A Bizottság 
megváltoztathatja a fenti utalásban 
foglaltakat, amikor elfogadja határozatát 
arról, hogy folytatja-e vagy sem az eljárást 
az adott polgári kezdeményezés ügyében.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság tájékoztatja a szervezőt a 
javasolt polgári kezdeményezés 
nyilvántartásba vétele elutasításának 
indokairól.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikknek megfelelően 
nyilvántartásba vett, javasolt polgári 
kezdeményezést támogató, aláíróktól 
származó szükséges nyilatkozatok 
összegyűjtéséért a szervező felel.

(1) A 4. cikknek megfelelően 
nyilvántartásba vett és elfogadhatónak 
nyilvánított javasolt polgári 
kezdeményezést támogató, aláíróktól 
származó szükséges nyilatkozatok 
összegyűjtéséért a szervező felel.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A polgári kezdeményezés egész 
időtartama alatti teljes átláthatóság 
biztosítása érdekében a szervező 
nyilatkozatot nyújt be az illetékes 
hatóságokhoz a bármilyen típusú 
érdekcsoporttól vagy érdekcsoportok 
képviselőitől a támogatási nyilatkozatok 
gyűjtésének teljes időtartama alatt 
esetlegesen kapott vagy hozzá eljuttatott 
bármilyen jellegű pénzügyi támogatásról.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A támogatási nyilatkozatokat a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 12 hónapot meg nem 
haladó időtartamon keresztül lehet 
gyűjteni.

(4) A támogatási nyilatkozatokat a javasolt 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba 
vételétől számított 24 hónapot meg nem 
haladó időtartamon keresztül lehet 
gyűjteni.
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a támogatási 
nyilatkozatokat elektronikusan gyűjtik, az 
online gyűjtési rendszerben gyűjtött 
adatokat a tagállamok egyikének területén 
kell tárolni. A támogatási nyilatkozatminta 
az elektronikus gyűjtés céljára kiigazítható.

(1) Amennyiben a támogatási 
nyilatkozatokat elektronikusan gyűjtik, az 
online gyűjtési rendszerben gyűjtött 
adatokat a Bizottság vagy az Európai 
Parlament központilag tárolja. A 
támogatási nyilatkozatminta az 
elektronikus gyűjtés céljára kiigazítható.

Indokolás

A Bizottságnak valamennyi személyes adat védelme érdekében központi weboldalt kell 
létrehoznia. Minden kezdeményezést nyilvántartásba kell venni ezen az oldalon, és lehetőséget 
kell nyújtani az aláírásukra. Ellenkező esetben további teher nehezedne a kezdeményezőkre.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az aláírók által az online gyűjtési 
rendszeren keresztül benyújtott adatokat 
az EU adatvédelemről és személyiségi 
jogokról szóló jogszabályaival 
összhangban kell ellenőrizni, tárolni és 
megsemmisíteni.

Indokolás

Az aláírók személyes adatokat szolgáltatnak, melyeket a visszaélés valamennyi lehetséges 
formájától meg kell védeni.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az online gyűjtési 
rendszer megfelel a (4) bekezdésben 
említett rendelkezéseknek, az illetékes 
hatóság egy hónapon belül a IV. 
mellékletben meghatározott mintának 
megfelelő igazolást állít ki. Az (5) 
bekezdésben említett technikai előírások 
elfogadásáig az illetékes hatóság a 
megfelelő nemzeti technikai előírásokat 
alkalmazza annak vizsgálata során, hogy 
az online gyűjtési rendszerek megfelelnek-
e a (4) bekezdésben meghatározott 
feltételeknek.

törölve

A tagállamok elismerik a más tagállamok 
illetékes hatóságai által kibocsátott 
igazolásokat.

Indokolás

Mivel a Bizottságnak kell központi weboldalt létrehoznia és igazgatnia, ezért a megfelelés 
tagállamok általi ellenőrzése már nem szükséges.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) csak természetes személyek nyújthatnak 
be online támogatási nyilatkozatot;

a) csak aláírásra jogosult természetes 
személyek nyújthatnak be online 
támogatási nyilatkozatot;

Módosítás 39
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ellenőrizhető, hogy egy nyilatkozatot 
nyújt-e be minden egyes személy;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdés végrehajtása céljából a 
Bizottság az e rendelet hatálybalépését 
követő 12 hónapon belül technikai 
előírásokat fogad el a 19. cikk (2) 
bekezdésében megállapított szabályozási 
eljárásnak megfelelően.

(5) A (4) bekezdés végrehajtása céljából a 
Bizottság az e rendelet hatálybalépését 
követő 12 hónapon belül az adatvédelmi 
biztossal együttműködve értékelést végez, 
amelynek alapján technikai előírásokat 
fogad el a 19. cikk (2) bekezdésében 
megállapított szabályozási bizottsági 
eljárásnak megfelelően. Ezt az értékelést a 
javaslatokkal együtt továbbítja az Európai 
Parlamentnek.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egyharmadából kell 
származniuk.

(1) A polgári kezdeményezés aláíróinak 
legalább a tagállamok egyötödéből kell 
származniuk.

Módosítás 42

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

(2) A tagállamok egyharmadában az 
aláírók számának el kell érnie az I. 
mellékletben meghatározott értékeket.

(2) A tagállamok egyötödében az aláírók 
számának el kell érnie az I. mellékletben 
meghatározott értékeket.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az aláírót abból a tagállamból 
származónak kell tekinteni, amelyik 
kibocsátotta a támogatási nyilatkozaton 
feltüntetett személyi azonosító okmányt.

(3) Az aláírót abból a tagállamból 
származónak kell tekinteni, ahol állandó 
lakóhellyel rendelkezik.

Az az aláíró, aki nem állampolgára annak 
a tagállamnak, ahol állandó lakóhellyel 
rendelkezik, választhat, hogy abból a 
tagállamból származónak tekintsék, ahol 
állandó lakóhelye van vagy abból a 
tagállamból származónak, amelynek 
állampolgára.
Az az aláíró, aki egy harmadik államban 
rendelkezik állandó lakóhellyel az 
állampolgársága szerinti tagállamból 
származónak tekintendő.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
Határozat a javasolt polgári 

kezdeményezés elfogadhatóságáról
(1) Miután a szervező az 5. cikknek 
megfelelően összegyűjtött 300 000 
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támogatási nyilatkozatot legalább három 
tagállamból származó aláíróktól, 
kérelmezi a Bizottságnál, hogy az hozzon 
határozatot a javasolt polgári 
kezdeményezés elfogadhatóságáról. Erre 
a célra a szervező az V. mellékletben 
meghatározott formanyomtatványt 
használja.
(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
kérelem kézhezvételétől számított két 
hónapon belül határoz az 
elfogadhatóságról. A javasolt polgári 
kezdeményezést elfogadhatónak kell 
tekinteni, ha az teljesíti a következő 
feltételeket:
a) olyan ügyre vonatkozik, amelyben a 
Szerződések végrehajtásához uniós jogi 
aktust lehet elfogadni; valamint
b) a javaslattétel a Bizottság hatáskörébe 
tartozik.
(3) A (2) bekezdésben említett határozatról 
értesíteni kell a javasolt polgári 
kezdeményezés szervezőjét, és azt 
nyilvánosságra kell hozni.

Indokolás

A nyilvántartásba vételt és az elfogadhatóságot egy lépésre csökkentve kívánják elvégezni. A 
8. cikk ezért nem szükséges, mivel a 4. cikk már kitér a nyilvántartásba vételre és az 
elfogadhatóságra.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Miután a szervező az 5. és 7. cikknek 
megfelelően összegyűjtötte a szükséges 
támogatási nyilatkozatokat, és amennyiben 
a Bizottság úgy határozott, hogy a javasolt 
polgári kezdeményezés a 8. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően elfogadható, 

(1) Miután a szervező az 5. és 7. cikknek 
megfelelően összegyűjtötte a szükséges 
támogatási nyilatkozatokat, és amennyiben 
a Bizottság úgy határozott, hogy a javasolt 
polgári kezdeményezés a 4. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően elfogadható, 
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a szervező papír- vagy elektronikus 
formátumban ellenőrzés és igazolás 
céljából benyújtja a támogatási 
nyilatkozatokat a 14. cikkben 
meghatározott illetékes hatóságoknak. Erre 
a célra a szervező az VI. mellékletben 
meghatározott formanyomtatványt 
használja.

a szervező papír- vagy elektronikus 
formátumban ellenőrzés és igazolás 
céljából benyújtja a támogatási 
nyilatkozatokat a 14. cikkben 
meghatározott illetékes hatóságoknak. Erre 
a célra a szervező az VI. mellékletben 
meghatározott formanyomtatványt 
használja.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervező a támogatási nyilatkozatokat az 
azokon feltüntetett személyi azonosító 
okmányt kibocsátó tagállamnak nyújtja 
be.

A szervező a támogatási nyilatkozatokat 
annak a tagállamnak nyújtja be, ahol az 
aláírók állandó lakóhellyel rendelkeznek.

Az az aláíró, aki nem állampolgára annak 
a tagállamnak, ahol állandó lakóhellyel 
rendelkezik, választhat, hogy abból a 
tagállamból származónak tekintsék, ahol 
állandó lakóhelye van vagy abból a 
tagállamból származónak, amelynek 
állampolgára.
Amennyiben az aláírók egy harmadik 
országban rendelkeznek állandó 
lakóhellyel, a szervező az 
állampolgárságuk szerinti tagállamnak 
nyújtja be a támogatási nyilatkozatokat.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok három hónapot 
meg nem haladó időtartamon belül 
megfelelő ellenőrzések alapján ellenőrzik a 

(2) Az illetékes hatóságok három hónapot 
meg nem haladó időtartamon belül 
szúrópróbaszerű ellenőrzések alapján 
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benyújtott támogatási nyilatkozatokat, és a 
VII. mellékletben meghatározott mintának 
megfelelő igazolást állítanak ki a szervező 
számára, amelyben igazolják az adott 
tagállamból származó érvényes támogatási 
nyilatkozatok számát.

ellenőrzik a benyújtott támogatási 
nyilatkozatokat, és a VII. mellékletben 
meghatározott mintának megfelelő 
igazolást állítanak ki a szervező számára, 
amelyben igazolják az adott tagállamból 
származó érvényes támogatási 
nyilatkozatok számát. A mintában lévő 
érvénytelen aláírások százalékos arányát 
le kell vonni az összes támogatási 
nyilatkozat számából. Igazolás csak akkor 
adható ki, ha a megmaradó támogatási 
nyilatkozatok száma meghaladja az 
egymilliót.

Indokolás

A cikk célja az ellenőrzés felgyorsítása. Ha például egy polgári kezdeményezés során 
összegyűlik 1,5 millió aláírás, az ellenőrző hatóság ellenőrizhet találomra egy 5000-es mintát 
az egészből. Ha ebből az 5000-ből 500 (10%) hamis, hiányos vagy nem igazolható, az összes 
összegyűjtött aláírás tekintetében arra lehet következtetni, hogy a 1,5 millióból 10% 
érvénytelen. Továbbá a szúrópróbaszerű ellenőrzés korrekciós rendszere cáfolja a Bizottság 
azon érvét, hogy az aláírások érvényességének megbízható ellenőrzéséhez szükséges a 
személyazonossági szám.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) honlapján haladéktalanul közzéteszi a 
polgári kezdeményezést;

a) honlapján haladéktalanul közzéteszi a 
polgári kezdeményezést az Unió 
valamennyi hivatalos nyelvén;

Indokolás

Minden uniós polgárnak értenie kell a javasolt állampolgári kezdeményezés tartalmát annak 
érdekében, hogy támogassa, miután az Európai Bizottság jóváhagyta. Ez csak úgy érhető el, 
ha a kezdeményezéseket az Európai Bizottság honlapján való nyilvánosságra hozataluk előtt 
lefordítják az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvére. 

Módosítás 49
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és 4 hónapon belül közleményben foglalja 
össze a kezdeményezésről alkotott 
következtetéseit, az esetlegesen megtenni 
kívánt lépéseit, és ezek okait.

b) megvizsgálja a polgári kezdeményezést, 
és három hónapon belül közleményben 
foglalja össze a kezdeményezésről alkotott 
következtetéseit, valamint az üggyel 
kapcsolatos megfelelő javaslatot, 
amennyiben a polgárok jogi aktus 
kibocsátását tartják szükségesnek. Ha a 
Bizottság úgy dönt, hogy más jellegű 
lépést tesz, vagy nem tesz semmilyen 
lépést, közleményben indokolja e döntését.

Indokolás

Annak érdekében, hogy szigorúbb kötelezettség kényszerítse a Bizottságot a polgári 
kezdeményezést követő intézkedések megtételére. A polgárok részvételének biztosítása és 
magas szinten tartása érdekében fontos, hogy az eljárás gyors legyen. Az Európai 
Bizottságnak ezért képesnek kell lennie arra, hogy három hónapon belül meghatározza a 
kezdeményezésre vonatkozó következtetéseit és tervezett intézkedéseit.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
közleményről értesítést kap a polgári 
kezdeményezés szervezője, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács, és azt a 
Bizottság közzéteszi.

2) A benyújtott polgári kezdeményezések 
jegyzékéről, valamint az (1) bekezdés b) 
pontjában említett közleményről értesítést 
kap a polgári kezdeményezés szervezője, 
valamint az Európai Parlament és a Tanács, 
és azt a Bizottság közzéteszi.

Indokolás

Annak érdekében, hogy szigorúbb kötelezettség kényszerítse a Bizottságot a polgári 
kezdeményezést követő intézkedések megtételére.
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács számára éves nyilvános jelentést 
készít a polgári kezdeményezések 
végrehajtásáról, ismertetve többek között a 
benyújtott kezdeményezések számát, 
elfogadhatóságát és a Bizottság által az 
egyes kezdeményezéseket követően 
meghozott intézkedéseket.

Indokolás

Annak érdekében, hogy szigorúbb kötelezettség kényszerítse a Bizottságot a polgári 
kezdeményezést követő intézkedések megtételére.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b) Az egymillió támogatási nyilatkozattal 
rendelkező polgári kezdeményezések 
tekintetében az Európai Parlament 
bármikor felszólíthatja a Bizottságot, hogy 
ismertesse az általa tervezett 
intézkedéseket vagy adott esetben a 
döntést, hogy nem intézkedik és ennek 
indokait. Az Európai Parlament 
hatásköreinek gyakorlása során bármikor 
meghallgathatja a szervezőket vagy 
elfogadhat egy állásfoglalást. A szervezők 
az üggyel kapcsolatban petíciót is 
benyújthatnak az Európai Parlamentnek, 
amennyiben ennek feltételei teljesülnek.
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Indokolás

A polgárok elvárásainak teljesítése és a frusztráció elkerülése érdekében fontos, hogy az 
Európai Parlament más lehetőségeket is felajánljon és vitát tartson a Bizottság döntésének 
tisztázása céljából.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az online gyűjtési rendszerekkel 
szemben támasztott követelmények be nem 
tartása;

törölve

Indokolás

Támogatjuk azt az ötletet, hogy az egyes kezdeményezők által létrehozott weboldalak helyett a 
Bizottság üzemeltessen egyetlen központi weboldalt, így állandó az adatvédelmi szabályoknak 
való megfelelés.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 16., 17. és 18. cikknek 
megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén módosíthatja e rendelet 
mellékleteit.

A Bizottság a 16., 17. és 18. cikknek 
megfelelően, a II. és III. melléklet 
kivételével felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén módosíthatja e rendelet 
mellékleteit.

Indokolás

A fenti két mellékletben vannak olyan rendelkezések, amelyeket a Parlamentnek is meg kell 
vizsgálni. Ezt a két mellékletet ki kell vonni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a 
komitológia hatálya alól. 

Módosítás 55
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 
hatályba léphetnek, ha mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács tájékoztatta a 
Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást 
emelni.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
az említett határidő vége előtt kihirdetik az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 
hatályba lépnek, ha mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács tájékoztatta a 
Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást 
emelni.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság erről tájékoztatja a többi 
tagállamot.

A Bizottság erről tájékoztatja a többi 
tagállamot és az Európai Parlamentet.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépésétől számított öt 
éven belül a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról.

E rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról.
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság fellépését lehetővé tevő 
szerződéses jogalap.

törölve

Indokolás

Nem életszerű a kezdeményezést indító polgároktól elvárni, hogy ismerjék a Bizottság 
fellépését lehetővé tevő szerződéses jogalapokat. Ezzel szemben a Bizottság feladata, hogy 
megvizsgálja a kezdeményezést és azt, hogy összeegyeztethető-e a Szerződésekkel, majd ezt 
követően alapos indoklásokkal tájékoztassa a szervezőket az elfogadhatóságról és mindezt 
nyilvánosságra hozza.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A szervező teljes neve, postacíme és e-
mail címe, jogi személy vagy szervezet 
esetében jogi képviselőjének teljes neve, 
postacíme és e-mail címe;

5. A szervező teljes neve, postacíme és e-
mail címe;

Módosítás60

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rovat – 5 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A javasolt polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatban kapott pénzügyi és politikai 
támogatás*:

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
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III melléklet – 3 rovat

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
IV. MELLÉKLET

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IV. MELLÉKLET

Igazolás az online gyűjtési rendszer 
xxxx/xxxx rendelet előírásainak való 

megfeleléséről
[….] (illetékes hatóság neve), 
[….](tagállam neve), igazolom, hogy a(z) 
[….] számon nyilvántartásba vett polgári 
kezdeményezést támogató nyilatkozatok 

törölve

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. rovat: (Az aláíró tölti ki) 3. rovat: (Az aláíró tölti ki)

1. Az aláíró neve: 1. Az aláíró neve:
Családi név*:……Utónév*: Családi név*:……Utónév*:
2. Címe:
Utca:
Irányítószám: Település*:
Ország*:

2. Címe:
Utca:
Irányítószám: Település*:
Ország*:

3. E-mail címe: 3. E-mail címe:
4. Születési helye és ideje*: 4. Születési helye és ideje*:
Születési ideje: Születési helye és országa: Születési ideje: Születési helye és országa:
5. Állampolgársága*: 5. Állampolgársága*:
6. Személyi azonosító száma*:
Személyi azonosító szám/okmány típusa:
Nemzeti személyazonossági igazolvány: 
Útlevél: Társadalombiztosítási kártya:
A személyi azonosító számot/okmányt 
kibocsátó tagállam*:
7. Kijelentem, hogy fent megadott adataim 
a valóságnak megfelelnek, és ezt a javasolt 
polgári kezdeményezést korábban még 
nem támogattam*:

6. Kijelentem, hogy fent megadott adataim 
a valóságnak megfelelnek, és ezt a javasolt 
polgári kezdeményezést korábban még 
nem támogattam*:

Dátum és aláírás* ♦: ……….. Dátum és aláírás* ♦: ………..
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elektronikus gyűjtésére használt online 
gyűjtési rendszer [….] (weboldal címe) 
megfelel a(z) xxxx/xxxx rendelet 
vonatkozó előírásainak.
Dátum, aláírás és az illetékes hatóság 
hivatalos bélyegzője:

Indokolás

A Bizottság arra vonatkozó javaslata, hogy minden kezdeményező hozza létre saját 
weboldalát, külön terhet róna nem csak a kezdeményezőkre, de a tagállamokra is, hiszen 
nekik ellenőrizniük kell, hogy az online gyűjtőrendszerek megfelelnek-e a Bizottság által 
meghatározott szabályoknak, és a megfelelőséget tanúsító igazolást kell kiállítaniuk minden 
egyes weboldal tekintetében. Úgy véljük, hogy e teher elkerülése érdekében a Bizottságnak 
valamennyi kezdeményezés tárolására központi weboldalt kell létrehoznia.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
VI. MELLÉKLET

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatási nyilatkozatok tagállami 
illetékes hatóságokhoz történő 
benyújtására szolgáló nyomtatvány

A támogatási nyilatkozatok tagállami 
illetékes hatóságokhoz történő 
benyújtására szolgáló nyomtatvány

1. A szervező teljes neve, postacíme és e-
mail címe, jogi személy vagy szervezet 
esetében jogi képviselőjének teljes neve, 
postacíme és e-mail címe*:

1. A szervező teljes neve, postacíme és e-
mail címe *;

2. A polgári kezdeményezés címe*:
3. Bizottsági nyilvántartási szám*:
4. A nyilvántartásba vétel időpontja*:
5. Az elfogadhatósági kérelem 
benyújtásának időpontja*:
6. A [tagállam neve]-ból származó aláírók 
száma*:

2. A polgári kezdeményezés címe*:
3. Bizottsági nyilvántartási szám*:
4. A nyilvántartásba vétel időpontja*:
5. Az elfogadhatósági kérelem 
benyújtásának időpontja*:
6. A [tagállam neve]-ból származó aláírók 
száma*:

7. Mellékletek*:
(Mellékelje az ugyanazon tagállam által 
kibocsátott személyi azonosító számot 
megjelölt aláírók támogatási nyilatkozatait. 
Szükség esetén mellékelje az online 
gyűjtési rendszerek xxxx/xxxx rendeletnek 
való megfelelőségét tanúsító 
igazolás(oka)t.

7. Mellékletek*:
(Mellékelje az aláírók támogatási 
nyilatkozatait)

8. Dátum és a szervező aláírása*: 8. Dátum és a szervező aláírása*:
*: kötelező mezők *: kötelező mezők
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Indokolás

Néhány uniós tagállam nem állít ki személyazonosító igazolványt polgárai számára, ezért 
megfelelőbb az állampolgárság használata. Továbbá, mivel a Bizottságnak központi 
weboldalt kell létrehoznia és igazgatnia, ezért a megfelelés tagállamok általi ellenőrzése már 
nem szükséges.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 6 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szervező teljes neve, postacíme és e-
mail címe, jogi személy vagy szervezet 
esetében jogi képviselőjének teljes neve, 
postacíme és e-mail címe:

6. A szervező teljes neve, postacíme és e-
mail címe.
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