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Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati 
szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a 
Covid19-járványra tekintettel ***I
Alkotmányügyi Bizottság Az Európai Parlament által 2020. június 19-én elfogadott 
módosítások a Covid19-világjárvány kitörésére való tekintettel az európai polgári 
kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 rendeletben előírt gyűjtési, ellenőrzési és 
vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések 
meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))1

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2020. március 11-én az 
Egészségügyi Világszervezet bejelentette, 
hogy a Covid19-járvány világméretű 
pandémiává vált. E világjárvány 
következményei drámai és rendkívüli 
módon érintették a tagállamokat. Számos 
korlátozó intézkedést hoztak a Covid19-
világjárvány okozta fertőzések megállítása 
vagy lelassítása érdekében, ezek között 
szerepeltek a polgárok szabad mozgását 
korlátozó intézkedések, a nyilvános 
rendezvények tilalma, valamint az üzletek, 
éttermek és iskolák bezárása. Ezek az 
intézkedések majdnem minden 
tagállamban a közélet szinte teljes 
leállásához vezettek.

(1) 2020. március 11-én az 
Egészségügyi Világszervezet bejelentette, 
hogy a Covid19-járvány világméretű 
pandémiává vált. E világjárvány 
következményei drámai és rendkívüli 
módon érintették a tagállamokat. Számos 
korlátozó intézkedést hoztak a Covid19-
világjárvány okozta fertőzések megállítása 
vagy lelassítása érdekében, ezek között 
szerepeltek a polgárok szabad mozgását 
korlátozó intézkedések, a nyilvános 
rendezvények tilalma, valamint az üzletek, 
éttermek és iskolák bezárása. Ezek az 
intézkedések majdnem minden 
tagállamban a közélet teljes leállásához 
vezettek.

1 Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az 
illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából.



Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok jelezték, hogy a 
közegészségügyi helyzet nyomon követése 
és ellenőrzése érdekében csak fokozatosan 
csökkentik a Covid19-világjárványra 
válaszul hozott intézkedések által 
bevezetett korlátozások szintjét. Ezért 
helyénvaló a támogató nyilatkozatok 
gyűjtési időszakát hat hónappal 
meghosszabbítani, attól az időszaktól 
kezdődően, hogy 2020. március 11-én az 
Egészségügyi Világszervezet hivatalosan 
bejelentette, hogy a járvány világméretű 
pandémiává vált. Ez a meghosszabbítás 
azon a feltételezésen alapul, hogy a 2020. 
március 11-től kezdődő első hat hónapban 
a tagállamok többsége vagy az Unió 
népességének több mint 35 %-át képviselő 
tagállamok olyan intézkedéseket vezetnek 
be, amelyek jelentősen akadályozzák a 
szervezőket abban, hogy helyi kampányt 
folytassanak és papíralapú támogató 
nyilatkozatokat gyűjtsenek. A 2020. 
március 11-én folyamatban lévő 
kezdeményezések gyűjtési időszakát ezért 
hat hónappal meg kell hosszabbítani. 
Amennyiben a kezdeményezés gyűjtési 
időszaka március 11-e után kezdődött, ezt 
az időszakot arányosan meg kell 
hosszabbítani.

(6) A tagállamok jelezték, hogy a 
közegészségügyi helyzet nyomon követése 
és ellenőrzése érdekében csak fokozatosan 
csökkentik a Covid19-világjárványra 
válaszul hozott intézkedések által 
bevezetett korlátozások szintjét. Ezért 
helyénvaló a támogató nyilatkozatok 
gyűjtési időszakát hat hónappal 
meghosszabbítani, attól az időszaktól 
kezdődően, hogy 2020. március 11-én az 
Egészségügyi Világszervezet hivatalosan 
bejelentette, hogy a járvány világméretű 
pandémiává vált. Ez a meghosszabbítás 
azon a feltételezésen alapul, hogy a 2020. 
március 11-től kezdődő első hat hónapban 
a tagállamok legalább egynegyede vagy az 
Unió népességének több mint 35%-át 
képviselő tagállamok olyan intézkedéseket 
vezetnek be, amelyek jelentősen 
akadályozzák a szervezőket abban, hogy 
helyi kampányt folytassanak és papíralapú 
támogató nyilatkozatokat gyűjtsenek. A 
2020. március 11-én folyamatban lévő 
kezdeményezések gyűjtési időszakát ezért 
hat hónappal meg kell hosszabbítani. 
Amennyiben a kezdeményezés gyűjtési 
időszaka március 11-e után kezdődött, ezt 
az időszakot arányosan meg kell 
hosszabbítani.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Mivel nehéz megjósolni, hogy a 
világjárvány mikor szűnik meg az 
Unióban, ezért helyénvaló felhatalmazni a 
Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi 
aktusokat fogadjon el azon 
kezdeményezések gyűjtési időszakának 

(7) Mivel nehéz megjósolni, hogy a 
világjárvány mikor szűnik meg az 
Unióban, ezért helyénvaló felhatalmazni a 
Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi 
aktusokat fogadjon el azon 
kezdeményezések gyűjtési időszakának 



további meghosszabbítása céljából, 
amelyek esetében a gyűjtési időszak 2020. 
szeptember 11-én még folyamatban van, 
abban az esetben, ha a Covid19-
világjárványból eredő rendkívüli 
körülmények továbbra is fennállnak. A 
gyűjtési időszak e rendeletben előírt, hat 
hónapos meghosszabbítása lehetővé teszi a 
Bizottság számára annak eldöntését, hogy 
indokolt-e a gyűjtési időszak további 
meghosszabbítása. A felhatalmazásnak azt 
is lehetővé kell tennie a Bizottság számára, 
hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon 
el a gyűjtési időszak meghosszabbítására a 
Covid19-világjárvány újbóli terjedéséhez 
kapcsolódó új közegészségügyi 
válsághelyzet esetén, amennyiben a 
tagállamok többsége vagy az Unió 
népességének több mint 35 %-át képviselő 
tagállamok olyan intézkedéseket hoztak, 
amelyek valószínűleg ugyanezzel a 
hatással járnak.

további meghosszabbítása céljából, 
amelyek esetében a gyűjtési időszak 2020. 
szeptember 11-én még folyamatban van, 
abban az esetben, ha a Covid19-
világjárványból eredő rendkívüli 
körülmények továbbra is fennállnak. A 
gyűjtési időszak e rendeletben előírt, hat 
hónapos meghosszabbítása lehetővé teszi a 
Bizottság számára annak eldöntését, hogy 
indokolt-e a gyűjtési időszak további 
meghosszabbítása. A felhatalmazásnak azt 
is lehetővé kell tennie a Bizottság számára, 
hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon 
el a gyűjtési időszak meghosszabbítására a 
Covid19-világjárvány újbóli terjedéséhez 
kapcsolódó új közegészségügyi 
válsághelyzet esetén, amennyiben a 
tagállamok legalább egynegyede vagy az 
Unió népességének több mint 35%-át 
képviselő tagállamok olyan intézkedéseket 
hoztak, amelyek valószínűleg ugyanezzel a 
hatással járnak.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság tájékoztatja a szervezőket és a 
tagállamokat az egyes érintett 
kezdeményezések határidejének 
meghosszabbításáról, és határozatát 
közzéteszi az (EU) 2019/788 rendelet 4. 
cikkének (3) bekezdésében említett online 
nyilvántartásban. A Bizottság emellett az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában is 
közzéteszi az összes ilyen kezdeményezés 
listáját és az egyes kezdeményezésekre 
vonatkozó új gyűjtési szakaszokat.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el az (1) bekezdésben 
említett kezdeményezések maximális 
gyűjtési időszakának meghosszabbítása 

(2) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el az (1) bekezdésben 
említett kezdeményezések maximális 
gyűjtési időszakának meghosszabbítása 



céljából, ha a tagállamok többsége vagy az 
Unió népességének több mint 35 %-át 
képviselő tagállamok 2020. szeptember 11-
e után továbbra is alkalmazzák a Covid19-
világjárványra válaszul hozott 
intézkedéseket, amelyek jelentősen 
akadályozzák a szervezőket abban, hogy 
papíralapú támogató nyilatkozatokat 
gyűjtsenek és tájékoztassák a 
nyilvánosságot folyamatban lévő 
kezdeményezéseikről.

céljából, ha a tagállamok legalább 
egynegyede vagy az Unió népességének 
több mint 35%-át képviselő tagállamok 
2020. szeptember 11-e után továbbra is 
alkalmazzák a Covid19-világjárványra 
válaszul hozott intézkedéseket, amelyek 
jelentősen akadályozzák a szervezőket 
abban, hogy papíralapú támogató 
nyilatkozatokat gyűjtsenek és tájékoztassák 
a nyilvánosságot folyamatban lévő 
kezdeményezéseikről.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
meghosszabbítsa azon kezdeményezések 
maximális gyűjtési időszakát, amely 
folyamatban van akkor, amikor Covid19-
világjárvány újbóli terjedése arra 
kényszeríti a tagállamok többségét vagy az 
Unió népességének több mint 35 %-t 
képviselő tagállamokat, hogy olyan 
intézkedéseket alkalmazzanak, amelyek 
ugyanilyen mértékben érintik az említett 
kezdeményezések szervezőit.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
meghosszabbítsa azon kezdeményezések 
maximális gyűjtési időszakát, amely 
folyamatban van akkor, amikor Covid19-
világjárvány újbóli terjedése arra 
kényszeríti a tagállamok legalább 
egynegyedét vagy az Unió népességének 
több mint 35%-át képviselő tagállamokat, 
hogy olyan intézkedéseket alkalmazzanak, 
amelyek ugyanilyen mértékben érintik az 
említett kezdeményezések szervezőit.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 
Bizottság a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban fogadja el, és meghatározza, 
hogy azok milyen kezdeményezéseket 
érintenek, valamint azok gyűjtési 
időszakának új záró időpontját.

Az első és második albekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusok meghatározzák 
azokat a kezdeményezéseket, amelyek 
tekintetében a gyűjtési időszak 
meghosszabbodik, a gyűjtési időszak új 
záró időpontját, valamint az ötödik 
albekezdésben említett értékelés 
eredményeit.

Az e bekezdésben említett végrehajtási 
aktusok elfogadása a 6. cikk (2) 



bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően történik.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak megállapítása céljából, hogy az első 
és második albekezdésben foglalt 
követelmény teljesül-e, a tagállamok 
kérésre tájékoztatják a Bizottságot a 
Covid19-világjárványra válaszul hozott 
vagy meghozni szándékozott 
intézkedésekről.

A tagállamok kérésre tájékoztatják a 
Bizottságot azokról az intézkedésekről, 
amelyeket a Covid19-világjárványra vagy 
a Covid19-járvány újabb kitörésére 
válaszul hoztak vagy szándékoznak hozni. 

Annak megállapítása céljából, hogy az első 
és a második albekezdésben foglalt 
követelmények teljesülnek-e, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
amelyekben meghatározza az ilyen 
értékelés részletes kritériumait.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) 2019/788 rendelet 14. 
cikkének (2) bekezdésétől és 15. cikkének 
(1) bekezdésétől eltérve, amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Bizottság 2020. 
március 11-től kezdve nehézségekbe 
ütközött a közmeghallgatás vagy a 
szervezőkkel való találkozó megszervezése 
során a Covid19-világjárványra válaszul 
hozott intézkedések miatt azokban a 
tagállamokban, ahol ezek az intézmények a 
meghallgatást vagy az ülést meg kívánják 
szervezni, az említett intézmények 
megszervezik a meghallgatást vagy az 
ülést, amint az érintett tagállam 
közegészségügyi helyzete lehetővé teszi.

(1) Az (EU) 2019/788 rendelet 14. 
cikkének (2) bekezdésétől és 15. cikkének 
(1) bekezdésétől eltérve, amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Bizottság 2020. 
március 11-től kezdve nehézségekbe 
ütközött a közmeghallgatás vagy a 
szervezőkkel való találkozó megszervezése 
során a Covid19-világjárványra válaszul 
hozott intézkedések miatt azokban a 
tagállamokban, ahol ezek az intézmények a 
meghallgatást vagy az ülést meg kívánják 
szervezni, az említett intézmények 
megszervezik a meghallgatást vagy az 
ülést, amint az érintett tagállam 
közegészségügyi helyzete lehetővé teszi, 
vagy amennyiben a szervezők elfogadják a 
távolból történő részvételt a 
meghallgatáson vagy ülésen, amint meg 
tudnak állapodni az intézményekkel 
ennek időpontjában.




