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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. hangsúlyozza, hogy az új szerződések a bevezetett jelentős intézményi fejlesztések mellett 
jelentős előnyökkel járnak az uniós állampolgárok számára az uniós politikák 
ellenőrzésének és demokratikus felügyeletének növelése , valamint más oldalról jogaik 
kibővülése által;

2. felhívja a figyelmet, hogy az új Szerződésben szereplő petíciós eljárás fontos képességet 
biztosít Európa népeinek, hogy aktív szerepet vállaljanak - egyénileg vagy önkéntes 
szervezeteiken keresztül - az Unió fejlődésében; rámutat, hogy az ilyen részvétel jelentheti 
a Parlament figyelmének ráirányítását azon esetekre, mikor a tagállamok nem követik az 
EU-jogot, a Parlament riasztását a EU-jogalkotás gyengéivel kapcsolatban, illetve az 
uniós állampolgárok vagy az unió területén tartózkodók alapvető jogainak megsértése 
elleni tiltakozást

3. hangsúlyozza e tekintetben a Petíciós Bizottság szerepét és felelősségét, valamint a 
Lisszaboni Szerződés szellemében az uniós állampolgárok problémáira adott válaszok és 
nyújtott megoldások során az uniós intézmények és testületek, a tagállamok, a regionális 
és helyi hatóságok teljes és hatékony együttműködése megvalósításának jelentőségét;

4. megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződéssel módosított Európai Unióról szóló Szerződés 
11. cikkében biztosított „állampolgári kezdeményezés” új lehetőségeket biztosít, 
nevezetesen különböző tagállamok legalább egymillió állampolgára kezdeményezheti, 
hogy a Bizottság szükség esetén készítsen új jogszabálytervezet a szerződések 
végrehajtása céljából;

5. úgy határoz, hogy az „állampolgári kezdeményezések” végrehajtását szolgáló tervezett 
szabályozásnak tiszta, egyszerű és felhasználóbarát feltételekkel kell biztosítania ezen 
állampolgári jog gyakorlását; úgy véli, hogy a Petíciós Bizottságnak komoly szerepet kell 
kapnia az állampolgári kezdeményezésekkel kapcsolatban, és az egyéni indítványokat 
illetve a jog gyakorlását támogató platformként járhat el, elismerve ugyanakkor, hogy a 
Bizottság az állampolgári kezdeményezések kizárólagos címzettje; úgy véli, hogy a 
végrehajtási jogszabályokban rendelkezni kell olyan eljárásokról, amik lehetővé teszik a 
Parlament számára az ilyen kezdeményezésről szóló, adott esetben akár ezeket támogató 
állásfoglalások elfogadását;

6. megjegyzi, hogy az állampolgárok már most is kérhetik petícióban a Parlamenttől, hogy 
éljen az EK Szerződés 192. cikkében biztosított jogalkotás-indítványozási jogával, illetve 
hogy nincs akadálya annak, hogy az állampolgárok hasonló kéréssel forduljanak európai 
jogszabály tekintetében állampolgári kezdeményezés formájában a Bizottsághoz, illetve 
petíció formájában az Európai Parlamenthez;

7. úgy véli, hogy a Parlamentek meg kell vizsgálnia, hogyan alakíthat ki megfelelő 
eljárásokat az állampolgári kezdeményezések követésére és támogatására, és az 
állampolgárok problémái terén már most is jelentős munkatapasztalattal rendelkező 
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Petíciós Bizottságnak fontos szerepet kell kapnia ezen eljárásokban;

8. üdvözli az Alapjogi Charta kihirdetését és a benne foglalt, az Unió valamennyi 
állampolgárát megillető jogok, szabadságok és alapelvek elismerését; különösen az 
élethez, emberi méltósághoz, egyenlőséghez, igazsághoz, szabadsághoz és 
magántulajdonhoz fűződő jogokat; eltökélt a tekintetben, hogy tisztázza az egyéb 
intézményekkel, hogy a tagállamok intézkedései tekintetében Charta közvetlen 
alkalmazhatóságát a Charta horizontális cikkeiben megfogalmazott korlátozások 
kiterjesztő értelmezése nem korlátozza indokolatlanul, különös tekintettel az 51. cikkre, 
ami csak az uniós jog végrehajtása során követeli meg a tagállamoktól a Charta 
alkalmazását.

9.  megjegyzi, hogy az Alapvető Jogok Chartájának megerősítése, valamint a jogsértési 
eljárások alá vonható tevékenységek körének kiszélesítése – különösképpen a bel- és 
igazságügyek terén – közvetlen hatással van a Petíciós Bizottság munkájára, amikor az az 
állampolgárok érdekében gyakorolja a Parlament ellenőrzési jogait;

10. megjegyzi, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 298. cikkében bevezetett 
jó igazgatáshoz való jog, valamint e cikk végrehajtási rendelkezései választ jelentenek az 
Európai Ombudsman és az Európai Parlament felhívására az európai igazgatásra 
vonatkozó közös igazgatási jogszabállyal kapcsolatban, és felhívja a Petíciós Bizottságot, 
hogy teljes mértékben kapcsolódjon be a szóban forgó rendelkezések megalkotási 
folyamatába.
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