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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 20. cikkével létrehozott uniós polgárság – amellett, 
hogy biztosítja a hivatkozott cikkben említett jogokat az uniós polgároknak, 
nevezetesen azt, hogy a tagállamok területén szabadon mozogjanak és tartózkodjanak, 
szavazzanak és jelöltként induljanak az európai parlamenti választásokon és a 
lakóhelyük szerinti tagállam helyhatósági választásain, hogy szükség esetén másik 
tagállam által nyújtott konzuli védelemben részesüljenek, valamint petíciót 
nyújthassanak be, és az európai ombudsmanhoz folyamodhassanak a Szerződések 
nyelveinek bármelyikén – a demokratikus részvétel terén is kiterjesztette a részvételt és 
jogokat biztosít egyéb jogalapok mellett az EUSZ 11. és a EUMSZ 24. cikkének, 
valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája V. fejezetének megfelelően;

2. úgy véli, hogy az uniós intézményeknek fokozniuk kell az uniós polgárok választójogai 
érvényesítése nagyobb hatékonyságának biztosítására irányuló erőfeszítéseiket annak 
érdekében, hogy hatékonyan kezeljék a csökkenő szavazói részvétel problémáját; 
kiemeli, hogy a választójogi jogszabályok sok tagállamban továbbra is igen összetettek, 
ami egyes esetekben túlzott mértékben akadályozza, vagy közvetlenül megakadályozza 
a szavazati jog gyakorlását különösen a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós 
polgárok esetében, akiknek a száma 15 millióra becsülhető; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a másik uniós tagállamban élő uniós polgárok jogfosztottságának 
kérdését, és javasoljon konkrét intézkedéseket politikai jogaik védelmére; sürgeti a 
Bizottságot, hogy szólítsa fel a tagállamokat azon legjobb gyakorlatok aktív 
támogatására, melyek segítenek az uniós polgároknak az EUMSZ 22. cikkének (2) 
bekezdése értelmében szavazni és jelöltként indulni az európai választásokon, ilyen 
például a választásról szóló jogszabályoknak legalább az európai választások előtt egy 
évvel történő közzététele, az álhírek és a populista retorika elleni küzdelem, valamint az 
oktatás és a médiapluralizmus előmozdítása; úgy véli, hogy a köz- és magánmédiának 
az európai parlamenti képviselők véleményét az objektivitás és a pluralizmus 
biztosításával kell megjelenítenie; 

3. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Bírósága (EUB) hozzájárul a polgárság 
fogalmának fokozatos kibontásához, és e fogalom egyes vonatkozásai már relatív 
autonómiát nyertek az európai alkotmányos berendezkedés szempontjából; emlékeztet 
arra, hogy az EUMSZ 20. cikke kizárja azon nemzeti intézkedéseket, amelyek 
eredményeképp megfosztanák az uniós polgárokat attól, hogy maradéktalanul élvezzék 
uniós polgári jogállásukból eredő jogaik lényegének gyakorlását1;

4. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 17. cikkének értelmében a Bizottság elnökének 
kinevezésénél figyelembe kell venni az európai parlamenti választások eredményét; 
hangsúlyozza ennek politikai és szimbolikus jelentőségét az uniós polgárság 
szempontjából, és úgy véli, hogy a következő Bizottság elnökét a Tanácsnak a 
„Spitzenkandidaten”-ek közül kellene javasolnia, aki mindent összevetve nagyobb 

                                               
1 A Bíróság (nagytanács) 2011. március 9-i ítélete, Gerardo Ruiz Zambrano kontra Office national de l'emploi 
(ONEm) ügy, C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
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támogatást élvezhet az európai parlamenti képviselőcsoportok részéről;

5. határozottan úgy véli, hogy a megkülönböztetésmentesség elve az uniós polgárság egyik 
sarokköve és az EUSZ 2. cikke értelmében az uniós jog egyik általános elve és alapvető 
értéke; különösen hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 10. cikke tiltja a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy 
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést a szakpolitikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor; emlékeztet, hogy az Alapjogi Charta 21. cikke is 
tilt minden ilyen alapú megkülönböztetést, továbbá a genetikai tulajdonság, nyelv, 
vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet vagy születés alapján történő megkülönböztetést; emlékeztet, hogy a 
személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK irányelv1 vezette be a faji vagy 
etnikai származáson alapuló megkülönböztetés tilalmát a foglalkoztatás 
összefüggésében; emlékeztet, hogy a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének 
az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve 
nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK irányelv2 és a nemek 
közötti egyenlőségről szóló 2006/54/EK irányelv3 csak a társadalombiztosítás 
vonatkozásában garantálják az egyenlő bánásmódot; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
irányelvek végrehajtásában még az átültetésükre vonatkozóan meghatározott határidő 
után tíz évvel is hiányosságok tapasztalhatók;

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a megkülönböztetés tiltásáról szóló irányelvet, amely a 
megkülönböztetés elleni védelem horizontális megközelítéssel való kiterjesztésével a 
munkaerőpiacon kívül is bevezeti az egyenlő bánásmód elvét, a Tanács még tíz évvel a 
bizottsági javaslat közzététele után is blokkolja; úgy véli, hogy az elkövetkező tanácsi 
elnökségeknek erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a mandátum lejárta 
előtt álláspontot alakítsanak ki;

7. megismétli a Petíciós Bizottság által 2017 júniusában tartott, „A polgárok európai 
integrációba vetett bizalmának helyreállítása” című nyilvános meghallgatás 
eredményeit, melyek kiemelték többek között azt, hogy az európai döntéshozatali 
folyamatot valamennyi uniós polgár számára nyitottabbá és átláthatóbbá kell tenni; úgy 
véli, hogy a polgárok közvetlen részvétele és az uniós döntéshozatali folyamatok 
minden szintjét jellemző teljes átláthatóság elengedhetetlen a polgárok demokratikus 
jogainak megerősítéshez és a demokratikus deficit uniós szinten történő 
ellensúlyozásához; kitart amellett, hogy a korrupció elleni hiteles küzdelem érdekében 
az Uniónak nemcsak a jó közigazgatás valamennyi tagállamban való biztosítása és az 
adófizetők általános érdekének védelme terén, hanem az uniós polgárokban a róla 
kialakult kép erősítése terén is határozott előrelépést kell mutatnia; úgy véli, hogy az 
Uniónak példát kell mutatnia, és a legszigorúbb normák szerint kell eljárnia minden 
összeférhetetlenség elkerülése érdekében, figyelemmel az uniós intézmények és 

                                               
1 A Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. június 29.) a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.).
2 A Tanács 2004/113/EK irányelve (2004. december 13.) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő 
végrehajtásáról (HL L 373., 2004.12.21., 37. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő 
megvalósításáról (HL L 204., 2006.7.26., 23. o.).
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ügynökségek fontos álláshelyeire történő kinevezésekre is; sajnálatát fejezi ki a 
biztosokkal kapcsolatos közelmúltbeli forgóajtó-jelenség miatt, amely rontja a 
közvéleményben az Unióról kialakult képet;

8. emlékeztet, hogy a Szerződésekből fakadó, polgársággal kapcsolatos jogokról –
különösen a szabad mozgáshoz való jogról – szóló uniós jogszabályok tagállamok általi 
hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság feladata az EUMSZ 258–
260. cikke szerinti, a Szerződések őreként rá háruló kötelezettségek maradéktalan 
teljesítése; sürgeti a Bizottságot, hogy e célból minden rendelkezésére álló eszközt és 
mechanizmust használjon fel; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az uniós 
döntéshozatalt és jogérvényesítési tevékenységeket hatékonyabbá és láthatóbbá tegyék 
annak biztosítása érdekében, hogy az EU-ról a közvéleményben kialakult kép jobb 
tájékozottságon alapuljon;

9. hivatkozik 2017. december 12-i állásfoglalására1 „az uniós polgárságról szóló 2017. évi 
jelentésről: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában”, 
amely többek között hangsúlyozza, hogy a Szerződésben lefektetett a jogokat és 
kötelezettségeket a tagállamok indokolatlanul nem korlátozhatják; hangsúlyozza, hogy a 
polgári jogok sikeres gyakorlásának előfeltétele, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák 
az Alapjogi Chartában rögzített valamennyi jogot és szabadságot;

10. felhívja valamennyi uniós intézményt arra, hogy küzdjenek a „vádold Brüsszelt” 
jelenség ellen, amellyel a tagállamok az Európai Unióra hárítják a felelősséget azokért a 
döntésekért, amelyeket maguk hoztak az Európai Unió Tanácsának tagjaiként; felhívja a 
Tanácsot, hogy növelje döntéshozatali folyamatai átláthatóságát;

11. felszólít a nemek közötti egyenlőség és a nemi dimenzió érvényesítésére a hatályos 
jogalkotási szövegek valamennyi értékelési és vizsgálati eljárásában, valamint az uniós 
polgársággal kapcsolatos jövőbeli jogalkotási javaslatok esetében;

12. emlékeztet arra, hogy „az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai 
politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok politikai akaratának 
kinyilvánításához” (az EUSZ 10. cikkének (4) bekezdése); ezért kéri azon lehetőség 
biztosítását, hogy az uniós polgárok egyénileg, közvetlenül jelentkezhessenek az 
európai szintű politikai pártok tagságába;

13. úgy véli, hogy az EUMSZ 22. cikkének (1) bekezdése szerint az uniós polgárok által 
gyakorolt helyhatósági szintű választójog gyakorlása alapvetően kapcsolódik a szabad 
mozgáshoz és az uniós polgársághoz; úgy véli, hogy az uniós szintű részvételi 
demokráciát hatékonyabbá tenné az olyan, valóban demokratikus kormányzás, amely 
képes biztosítani a teljes átláthatóságot, az alapvető jogok hatékony védelmét, a 
polgárok közvetlen bevonását az uniós döntéshozatali folyamatokba és az uniós 
polgárok prioritásainak figyelembe vételét az EU politikai menetrendjében; úgy véli, 
hogy meg kell erősíteni a részvételi és a közvetlen demokrácia eszközeit a polgárok 
helyi és nemzeti közösségekben való politikai részvételének fokozása érdekében; e 
tekintetben sürgeti a Bizottságot, hogy Unió-szerte a helyhatósági és önkormányzati 
választásokon való magasabb részvétel előmozdításával terjessze a bevált 
gyakorlatokat, különösen a helyi választások jelentőségével kapcsolatos oktatás és 

                                               
1 HL C 369., 2018.10.11., 11. o.
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tájékoztatás, az uniós polgárok e területen meglévő jogaival kapcsolatos tájékoztatás és 
az ilyen választásokon való részvétel közvetlen előmozdítása révén; elismeri, hogy 
megoldást kell találni a jelenlegi helyzetre, amikor egyes tagállamok állampolgárai 
elveszítik szavazati jogukat a nemzeti választásokon, miközben a lakóhelyük szerinti 
országban sem rendelkeznek szavazati joggal; az uniós polgárok jogfosztása 
összeegyeztethetetlen azon Szerződésben elismert jogukkal, hogy „teljes mértékben 
részt vegyenek az Unió demokratikus életében”.

14. emlékeztet, hogy az EUMSZ 227. cikke szerinti petíciós jog olyan hivatalos csatornát 
jelent a polgárok számára, melyen keresztül közvetlenül kommunikálhatnak az uniós 
intézményekkel, rávilágíthatnak az uniós jognak a gazdasági, szociális és kulturális 
jogok maradéktalan védelme céljával kapcsolatban tapasztalt hiányosságaira és 
következetlenségeire, és jelezhetik az uniós jogszabályok nemzeti hatóságok általi 
helytelen alkalmazását vagy átültetését; megjegyzi, hogy míg a polgárok Unió-szerte 
tisztában vannak a petíciós joggal, az uniós intézmények továbbra sem hatékonyak azon 
problémák kezelése és megoldása terén, amelyekre az uniós polgárok petíciói hívták fel 
figyelmüket; felszólítja az uniós intézményeket, hogy fogadjanak el egy, a polgárok 
alapvető jogainak védelmére, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
együttműködési erőfeszítéseinek fokozására irányuló hatékony stratégiát, különösen 
azokon a szakpolitikai területeken, ahol a legtöbb petíció érkezik, melyek a környezet, 
az alapvető jogok (konkrétabban a szavazati jog és a gyermek jogai), a személyek 
szabad mozgása, a szociális ügyek és a foglalkoztatás, a hátrányos megkülönböztetés és 
a bevándorlás;

15. hangsúlyozza, hogy a petíciók Európai Parlamenthez történő benyújtásának joga az 
uniós polgárság alapvető része; megismétli, hogy az EUMSZ 227. cikke és az Alapjogi 
Charta 44. cikke értelmében minden uniós polgárnak, valamint valamely tagállamban 
lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi 
személynek jogában áll petíciót benyújtani; emlékeztet a petíciós eljárás és a Bizottság 
az EUMSZ 258–260. cikkéből fakadó nyomon követési és jogérvényesítési 
tevékenységei közötti jelentős kapcsolatra; felszólít minden uniós intézményt és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a petíciós joggal mint a részvételi demokrácia 
megerősítésének és a polgári szerepvállalás fokozásának eszközével kapcsolatos 
tájékoztatásnyújtást és oktatást az uniós polgárok között; hangsúlyozza, hogy 
alapvetően fontos, hogy az uniós intézmények és szakpolitikáik tartalma teljes 
mértékben hozzáférhető legyen digitális úton és a fogyatékossággal élők részére is;

16. kiemeli minden uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő 
okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy azon jogának 
jelentőségét, hogy az EUMSZ 24. és 228. cikkének értelmében az európai 
ombudsmanhoz fordulhatnak hivatali visszásságok esetén, különösen a nyilvános 
dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében; kéri, hogy mind az uniós intézmények, 
mind a tagállamok jobban tájékoztassák az uniós polgárokat erről a jogukról; 
megjegyzi, hogy e jognak az Alapjogi Charta 41. cikkével összhangban történő, uniós 
polgárok általi hatékony gyakorlásához elengedhetetlen egy nyitott, hatékony és 
független európai közigazgatás; emlékeztet az EUSZ 1. cikkére, amelynek értelmében a 
döntéseket a polgárokhoz a lehető legközelebb kell meghozni; emlékeztet, hogy az 
európai ombudsman hivatala döntően járul hozzá az uniós döntéshozatal és jogalkotási 
folyamat általános átláthatóságának és nyitottságának növeléséhez, ezáltal támogatva az 
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uniós polgárok abban való aktív részvételét és növelve bizalmát; ebben az 
összefüggésben teljes mértékben támogatja az európai ombudsman OI/2/2017. számú, 
az Európai Unió Tanácsa előkészítő szerveiben folytatott jogalkotási viták átláthatósága 
kapcsán végzett stratégiai vizsgálat ajánlásait;

17. javasolja a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet1

felülvizsgálatát e jognak az uniós polgárok és a civil társadalom általi gyakorlásának 
erősítése érdekében;

18. határozott meggyőződése, hogy az átláthatóság elengedhetetlen eleme a 
jogállamiságnak, és hogy betartásának biztosítása a jogalkotási folyamat során kihat a 
szavazati jog és a választhatóság jogának, valamint számos más jog, így a 
véleménynyilvánítás joga és különösen annak kifejezett formái, a szólásszabadság és a 
tájékoztatáshoz való jog hatékony megvalósítására; úgy véli továbbá, hogy az aktív 
európai polgárság támogatása szükségessé teszi, hogy teret engedjenek a folyamat 
nyilvános vizsgálatának, felülvizsgálatának és értékelésének, valamint az eredmény 
vitatásának; hangsúlyozza, hogy ez hozzájárulhat a jogalkotási folyamat 
alapfogalmainak polgárokkal való fokozatos megismertetéshez, és előmozdíthatja az 
Unió demokratikus életének részvételi elemeit;

19. úgy véli, hogy az intézményeken belül és a polgárokkal való kapcsolataikban gyakorolt 
többnyelvűség elengedhetetlenül fontos az uniós polgárság fogalma megerősítésének 
szempontjából; további erőfeszítésekre szólít fel annak érdekében, hogy a három 
munkanyelven kívül a lehető legnagyobb mértékben lehessen biztosítani a hivatalos 
dokumentumok hozzáférhetőségét;

20. ösztönzi a tagállamokat, hogy az iskolai tanterveikben és a tanárképzés folyamán – ezek 
kiigazításával – nagyobb teret biztosítsanak az uniós ügyek, többek között az uniós 
polgári jogok politikai oktatásának;

21. tudomásul veszi az uniós polgári jogok és a szociális jogok európai pillére közötti 
kapcsolatot; hangsúlyozza, hogy az Unión belüli szabad mozgáshoz és 
munkavállaláshoz való jog csak EU-szerte esélyegyenlőséget és a munkaerőpiachoz 
való egyenlő hozzáférést, tisztességes munkakörülményeket, szociális védelmet és 
befogadást biztosító további jogalkotási intézkedések révén erősíthető meg; felszólítja a 
Bizottságot, hogy hozzon konkrét intézkedéseket a szociális jogok európai pillére 
végrehajtásának továbbvitelére; felhívja a tagállamokat, hogy a társadalombiztosítási 
jogok (állami nyugdíjak, egészségbiztosítás, munkanélküli ellátások és 
családtámogatások) átvitelének érdekében teljes mértékben és hatékonyan hajtsák végre 
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendeletet2;

22. hangsúlyozza, hogy fel kell hagyni a megszorító intézkedésekkel, valamint hatékony és 
következetes szakpolitikákat kell elfogadni uniós szinten a teljes foglalkoztatottság és a 
megfelelő szociális védelem, a legmagasabb szintű oktatás és képzés, valamint az 
emberi egészség és a környezet legmagasabb szintű védelmének biztosítása érdekében;

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).
2 HL L 284, 2009.10.30., 1. o.
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23. sajnálatát fejezi ki, amiatt, hogy egyes tagállamok önkéntesen kívül maradnak az uniós 
szerződések egyes részeiből, ami veszélyezteti és de facto különbözővé teszi a polgárok 
jogait, amelyeknek az uniós Szerződések szerint egyenlőknek kellene lenniük;

24. úgy véli, hogy az európai polgári kezdeményezést szabályozó jogi keret felülvizsgálata 
lehetőséget nyújt a polgárok uniós politikaalakításban való részvételének erősítésére az 
eszköz kevésbé bürokratikussá, hozzáférhetőbbé és hatékonyabbá tétele révén; 
hangsúlyozza, hogy az Uniónak megfelelő infrastruktúrát és támogatást kell biztosítania 
az európai polgári kezdeményezések lebonyolításának teljes folyamata során; 
emlékeztet arra, hogy a polgári kezdeményezések megfelelő figyelmet érdemelnek az 
uniós intézmények részéről, amint azt a közelmúltban az Európai Unió Bíróságának 
ítélkezési gyakorlata (T-646/13. számú ügy, Minority SafePack - egymillió aláírás az 
európai sokszínűségért kontra Bizottság) is kiemelte; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy átfogóbb szabályokat és jobb gyakorlatokat dolgozzanak ki az 
európai polgári kezdeményezések számára biztosított politikai és jogi nyomon 
követéshez;

25. elismeri, hogy a brexit lesz az első olyan eset, amikor uniós polgárok elveszítik uniós 
polgárságukat, valamint a hozzá kapcsolódó jogokat, kiváltságokat és védelmeket; 
emlékeztet, hogy ha egyszer létrehoztuk az európai polgárságot, biztosítani kell, hogy 
azok, akik éltek ennek kiváltságaival, elveszítésekor – különösen, ha arra akaratuk 
ellenére kerül sor, amint arról az Egyesült Királyság Unióból való kiválásának 
folyamata tanúskodott – ne kerüljenek lehetetlen jogi helyzetbe; felszólít, hogy a 
folyamatban lévő brexit-tárgyalások során az uniós polgársághoz kapcsolódó jogokat 
külön megállapodásban biztosítsák, annak érdekében, hogy elválasszák azokat a 
politikai folyamatoktól, és védelmét még egy „nincs egyezség” forgatókönyv esetén is 
biztosítsák; fontolóra veszi az élethosszig tartó uniós polgárság vagy egyfajta társult 
polgárság lehetőségét azok számára, akik elveszítik uniós polgárságukat;

26. úgy véli, hogy a SOLVIT szolgálatot jobban meg kellene erősíteni és további 
hatáskörökkel kellene felruházni annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a szabad 
mozgással – ideértve a szabad belépés és tartózkodás jogát is –, a lakóhellyel és a 
megkülönböztetéssel kapcsolatos kérdések terén a jogi vagy közigazgatási úton történő 
jogorvoslat előtt, annak érdekében, hogy a polgárok időt és forrásokat takaríthassanak 
meg, és időben lehessen kezelni problémáikat;

27. úgy véli, hogy az uniós polgársággal kapcsolatos programok, mint az Erasmus+ vagy az 
„Európa a polgárokért” az Unió életében való demokratikus részvétel előmozdítását 
szolgáló kezdeményezésekkel – ilyen például a közösségi ötletbörze – együtt olyan 
alapvető elemek, amelyeket az új többéves pénzügyi keretben meg kell újítani és meg 
kell erősíteni;

28. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződésbe foglalt Alapjogi Charta mind szimbolikusan, 
mind tartalmát tekintve az uniós polgárságnak keretet biztosító legalapvetőbb 
jogszabály; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 51. cikke és annak rendszeres korlátozó 
értelmezése gyakran kiüresedett alkalmazáshoz vezet;

29. úgy véli, hogy az európai intézmények erőfeszítései ellenére a jogokkal kapcsolatos 
ismeretterjesztés számos tagállamban még kívánnivalókat hagy maga után, ami az uniós 
polgári jogállásból eredő jogok teljes mértékű gyakorlásának legjelentősebb akadályát 



PE623.689v02-00 8/10 AD\1169853HU.docx

HU

alkotja;

30. hangsúlyozza, hogy az uniós polgárságból eredő jogok és kötelezettségek 
indokolatlanul nem korlátozhatók;

31. felszólítja a tagállamokat, hogy jobban tájékoztassák az uniós polgárokat jogaikról és 
kötelességeikről, és segítsék elő e jogok tiszteletben tartását mind a polgárok származási 
országában, mind pedig az összes többi tagállamban;

32. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés 48. 
cikkének megfelelően meghatározza saját felülvizsgálati eljárását; hangsúlyozza, hogy 
ez értékes eszköz az uniós polgárság lehetőségeinek további kiaknázására; megjegyzi, 
hogy tíz év telt el a Szerződés utolsó felülvizsgálata óta, amely az elmúlt évtizedek 
egyik leghosszabb felülvizsgálat nélküli időszaka; úgy véli, hogy a brexit realitása 
egyértelmű indokot és egyedülálló mozgatórugót szolgáltat egy új felülvizsgálati 
eljáráshoz; felhív egy ezzel kapcsolatos új európai konvent elindítására.
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