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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. fontosnak tekinti az Európai Unió és polgárai közötti kommunikációt, de elismeri, hogy a 
kommunikáció eleddig nem volt nagyon sikeres;

2. úgy véli, hogy a kommunikáció javításának legelső követelménye a kommunikáció 
jellegének megértése, valamint azon elv figyelembevétele, hogy „a tettek a szavaknál 
erélyesebben szólnak”;

3. véleménye szerint azt is fontos megnézni, hogy a tettek mit közölnek és fontos továbbá 
összehasonlítani, hogy ez mennyiben tér el attól az üzenettől, amelyet az EU a polgárok 
felé közvetíteni kíván;

4. mivel az Eurobarométer szerint a felnőttek 85%-a tudja, hogy joga van petícióval fordulni
az Európai Parlamenthez, úgy véli, hogy a petíciók és a Petíciós Bizottság munkája az 
EU által a polgáraival folytatott közvetlen kommunikáció legfőbb csatornái; rámutat, 
hogy ezt tükrözi a polgárok által benyújtott petíciók számának gyors növekedése, és úgy 
véli, hogy a petíciók jelentősége és száma a jövőben tovább nő majd;

5. emlékeztet arra, hogy a Petíciós Bizottság az egyetlen olyan politikai testület, amely 
észrevételeket és visszajelzést kap a polgároktól mindennapi problémáikkal kapcsolatban; 
ennélfogva azt javasolja, hogy az EU küldjön proaktív üzenetet polgárainak, a Petíciós 
Bizottság munkája jelentőségének hangsúlyozásával;

6. javasolja, hogy ennek megtételéhez biztosítsanak több forrást a Petíciós Bizottság már 
így is túlterhelt titkársága számára annak érdekében, hogy a petíciók kezelése tettek révén 
küldjön egyértelmű üzenetet Európáról, valamint hogy tettek révén javuljon a 
kommunikáció;

7. olyan pozitív fejleményként üdvözli a Petíciós Bizottság eljárásainak on-line közvetítését, 
amely fokozni fogja a kommunikáció terén az átláthatóságot, és amely valószínűleg a 
polgári részvétel és a petíciók számának növekedéséhez vezet majd; úgy véli, hogy ez a 
kilátás még inkább alátámasztja, hogy további emberi erőforrásokat kell a Petíciós 
Bizottsághoz rendelni;

8. a Petíciós Bizottság által a polgárokkal folytatott kommunikáció további javítását ajánlja 
annak révén, hogy erőteljesen ösztönzik a tagállamok kormányainak képviselőit, hogy 
adott esetben vegyenek részt a bizottság munkájában, különösen az egy meghatározott 
tagállamot érintő petíciók esetében;

9. elismeri, hogy a Petíciós Bizottság milyen nagy figyelmet fordít valamennyi petícióra, de 
proaktívabb reakciót ajánl az érvényes petíciók tekintetében, a bizottságnak a petíciós 
folyamat valamennyi szakaszában – egészen annak lezárásáig – való részvételén 
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keresztül; úgy véli, hogy egy ilyen szisztematikus és alapos nyomon követés növelné e 
kommunikációs csatorna profilját és fokozná a tetteken keresztüli kommunikációt;

10. úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani a polgári kezdeményezésekre; úgy véli 
azonban, hogy ez az új részvételi eszköz csak akkor tekinthető demokratikusnak, ha a 
Bizottságot az egymillió polgár által aláírt kezdeményezésekre válaszul jogalkotási 
javaslatok előterjesztésére kötelezik; úgy véli továbbá, hogy a polgári 
kezdeményezéseket fő szabályként a Petíciós Bizottsághoz kellene beterjeszteni.
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