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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel fontos figyelembe venni a Lisszaboni Szerződés polgári kezdeményezésekkel 
kapcsolatos rendelkezéseit, amelyek célja, hogy az európai polgárok számára lehetővé 
váljon jelentősebb, közvetlen szerepet játszani a Szerződések végrehajtása érdekében 
szükséges európai jogalkotási aktusok befolyásolásában,

B. mivel a petíciós jog már a Maastrichti Szerződés óta létezik, és mivel a Parlament számos 
eljárást dolgozott ki, amelyek célja a válaszadás valamennyi uniós polgár és lakos e fontos 
jogára, különösen az uniós jog nemzeti és helyi hatóságok általi alkalmazását, valamint az 
uniós jog által az egyénekre és helyi közösségeikre gyakorolt hatást érintő ügyek 
tekintetében,

1. arra szólít fel, hogy a polgári kezdeményezés végrehajtásáról szóló, e jog e tekintetben 
történő gyakorlásának feltételeit megállapító rendelet legyen egyértelmű, egyszerű és 
felhasználóbarát, és tartalmazza a polgári kezdeményezés fogalommeghatározásával 
kapcsolatos gyakorlati elemeket annak érdekében, hogy azt ne lehessen összetéveszteni a 
petíciós joggal;

2. kifejezi aggályát amiatt, hogy – a polgári kezdeményezést támogatók által jelenleg 
terjesztett javaslatok értelmében – számos ismertetett gyakorlati példa valójában mostani, 
kampányjellegű petíció, amelyek némelyikét a Parlament petícióként már nyilvántartásba 
vette, anélkül, hogy azoknak bármiféle meghatározott kapcsolatuk lenne a Szerződésben 
meghatározott polgári kezdeményezéssel;

3. következésképpen felhívja a figyelmet, hogy biztosítani kell, hogy a polgárok teljes 
mértékben tisztában legyenek e különbséggel, mivel a petíciós jog az Európai Parlament, 
a polgári kezdeményezés pedig a Bizottság felé irányul;

4. ezen túlmenően megállapítja, hogy a Parlament – saját jogalkotási kezdeményezési 
jogának gyakorlása révén – dönthet úgy, hogy megindítja ezt az eljárást és az illetékes 
bizottságához beérkezett petíciókon alapuló ajánlások alapján jár el;

5. arra szólít fel, hogy Petíciós Bizottságát ruházzák fel azzal a feladattal, hogy a polgári 
kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtását annak biztosítása révén kövesse nyomon,
hogy a polgárok által tett javaslatokat megvitatják a Petíciós Bizottság ülésein, amelyekre 
meghívják az érintett szakpolitikai területért ágazati felelőséggel rendelkező más 
bizottságokat, és ahol a Bizottságot fel kell szólítani, hogy nyilvánítson véleményt;

6. úgy véli, hogy az ilyen intézkedések jobban biztosíthatják a Bizottsághoz első körben a 
polgárok által címzett javaslatok és a Parlament demokratikusan jóváhagyott prioritásai és 
javaslatai közötti összeegyeztethetőséget;

7. úgy véli, hogy a Parlamentnek képesnek kell lennie kifejtenie véleményét egy – bármely 
megtett javaslattal és ajánlással kapcsolatos – polgári kezdeményezés alkalmasságáról,
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mielőtt a Bizottság a polgári kezdeményezés alapján hozzálátna egy jogalkotási szöveg 
részletes kidolgozásához;

8. elismeri, hogy foglalkozni kell a támogathatósággal kapcsolatos kérdésekkel, és ezzel 
összefüggésben úgy véli, hogy rugalmasságot kell tanúsítani a tekintetben, hogy pontosan 
mi minősül annak a „több tagállamnak”, amelyekből össze kell gyűjteni az egymilliónál 
több aláírást; ehhez hasonlóan – a petíciók esetében alkalmazott gyakorlattal összhangban 
– úgy véli, hogy a polgári kezdeményezés támogatása lehetőségének valamennyi uniós 
polgár és lakos számára nyitva kell állnia, életkorukkal vagy más, megkülönböztető 
jellegű elemmel kapcsolatos minősítésük nélkül.
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