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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 bennük foglalt jelentős intézményi reformok 
mellett az uniós állampolgárok számára további előnyökkel járnak, egyrészt a 
demokratikus felügyelet és az uniós politikák ellenőrzésének megerősítése, másrészről az 
uniós állampolgársággal járó jogok kiszélesítése révén;

2. felhívja a figyelmet hogy az új szerződésben szereplő petíciós eljárás fontos könnyítést 
jelent az európaiak számára abban a tekintetben, hogy – egyénileg vagy önkéntes
egyesüléseken keresztül – aktívabban részt vehetnek 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 megsértésének esetei 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 Szerződés 8B. 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 kezdeményezés” végrehajtását szolgáló eljárás 
keretében a polgároknak joguk van javaslataikat első körben a Petíciós Bizottságon 
keresztül az Európai Parlamenthez eljuttatni, mivel ez az új lehetőség nyilvánvalóan 
egynek tekinthető és kapcsolatba hozható a petíciós joggal, és mivel az uniós 
állampolgárok számára magától értetődő lépés a demokratikusan megválasztott intézmény 
nyújtotta lehetőségek teljes körű kiaknázása a Bizottság cselekvésre való felhívása során1; 
úgy véli továbbá, hogy egy ilyen eljárás növelné a nyitottságot és az átláthatóságot, 
lehetővé téve ezáltal bármely uniós állampolgár számára az aktív részvételt az 
intézmények munkájában;

6. üdvözli az Alapjogi Charta kihirdetését és a benne foglalt, az Unió valamennyi 
állampolgárát megillető jogok, szabadságok és alapelvek elismerését; eltökélt a 
tekintetben, hogy tisztázza az egyéb intézményekkel annak kérdését, hogy a Charta 
milyen mértékben alkalmazható közvetlenül az uniós állampolgárokra – ahogy azt az 
állampolgárok várják – továbbá a Charta és annak a személy integritására, az élethez 
kapcsolódó jogokra, a szabadságra és a magántulajdonra vonatkozó rendelkezései helyes 

                                               
1 Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 21.cikke – a rendes jogalkotási eljárás (QMV) az „állampolgári 
kezdeményezés” bevezetését érintő eljárások esetében.
Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 22. cikke – az állampolgári jogok megerősítését célzó előírásokra 
vonatkozó különleges jogalkotási eljárás: A Tanács az Európai Parlament és a tagállamok jóváhagyását követően
egyhangúan jár el.
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alkalmazásának biztosítása érdekében a Parlamenthez petíciót benyújtó unós 
állampolgárok számára rendelkezésre álló konkrét jogorvoslati és egyéb nem jogi 
jóvátételi lehetőségeket.


	722440hu.doc

