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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az eljárási szabályzat felülvizsgálatáról a petíciós folyamat tekintetében 
(2006/2209(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke ...-i levelére,

– tekintettel 2007. november 13-i határozatára az Európai Parlament eljárási szabályzatának 
módosításáról a képviselők statútumának fényében1

– tekintettel az eljárási szabályzat 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Petíciós Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba, kivéve az 
(új) 193a. cikkre vonatkozó módosítást, amely a Szerződés vonatkozó rendelkezésének 
hatálybalépését követő első napon lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) Ha a petíciót több természetes vagy 
jogi személy írja alá, az aláírók kijelölnek 
egy képviselőt, aki a további rendelkezések 
végrehajtása alkalmazásában a petíciót 
benyújtó személynek tekintendő.
Ha nem jelölnek ki képviselőt, az első 
aláírót vagy egy másik megfelelő személyt 
tekintik a petíció benyújtójának.

Or. en

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0500.
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Módosítás 2

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 2 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2b) A petíció benyújtója bármikor 
visszavonhatja a petícióra vonatkozó 
támogatását.
Miután a petíció valamennyi benyújtója 
visszavonta támogatását, a petíciót 
semmisnek kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az eljárási szabályzat jelenleg nem ad lehetőséget arra, hogy a petíció benyújtója visszavonja 
a petícióra vonatkozó támogatását. 
Tekintettel a gyakran sokkal inkább politikai jelentőségű, semmint közvetlenül egy szűkebb 
csoportot érintő petíciók egyre növekvő mennyiségére és a jelentős számú támogatóra, e 
lehetőség biztosítása a petíció benyújtója számára szükségesnek tűnik.

Módosítás 3

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) A petíciót az Európai Unió hivatalos 
nyelveinek egyikén, írásban kell 
megfogalmazni. 

(3) A petíciót az Európai Unió egyik 
hivatalos nyelvén, írásban kell 
megfogalmazni. 

A más nyelven megfogalmazott petíciót 
csak abban az esetben veszik figyelembe, 
ha ahhoz a petíciót benyújtó személy az 
Európai Unió hivatalos nyelveinek 
egyikén megfogalmazott fordítást vagy 
összefoglalót mellékel. A Parlament 
munkája a fordításon vagy összefoglalón 
alapul. A Parlamentnek a petíciót benyújtó 
személlyel folytatott levelezése azon a 
hivatalos nyelven zajlik, amelyen a fordítás 
vagy az összefoglaló készült.

A más nyelven írt petíciót csak abban az 
esetben veszik figyelembe, ha ahhoz a 
petíciót benyújtó személy a hivatalos 
nyelvek egyikén megfogalmazott 
összefoglaló fordítást mellékel. A 
Parlamentnek a petíciót benyújtó 
személlyel folytatott levelezése azon a 
hivatalos nyelven zajlik, amelyen a fordítás 
vagy az összefoglaló készült.
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Az Elnökség dönthet úgy, hogy a 
petíciókat vagy a petíciók benyújtóival 
folytatott levelezést egy adott tagállamban 
használt más nyelveken is meg lehet 
fogalmazni.

Or. en

Indokolás
Az Elnökség már határozott arról, hogy a Parlament a polgároktól baszk, katalán és galíciai 
nyelven érkező levelekre ezeken a nyelveken válaszol.

Módosítás 4

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(5) A nyilvántartásba vett petíciókat az 
elnök az illetékes bizottsághoz utalja, 
amely először megvizsgálja, hogy a 
nyilvántartásba vett petíció az Európai 
Unió tevékenységi körét érinti-e. 

(5) A nyilvántartásba vett petíciókat az 
elnök az illetékes bizottsághoz utalja, 
amely először az EK-Szerződés 194. 
cikkével összhangban megállapítja a 
petíció elfogadhatóságát vagy el nem 
fogadhatóságát.
Ha az illetékes bizottság nem jut 
egyetértésre a petíció elfogadhatóságát 
illetően, a bizottsági tagok legalább 
egynegyedének kérelme alapján 
elfogadhatónak kell nyilvánítani.

Or. en

Indokolás
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be 
restricted by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of 
the petition, as a very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political 
aspects.
This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be 
appropriate to grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of 
inadmissibility, as an exceptional case, in order to overcome a deadlock.
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Módosítás 5

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(6) A bizottság által elfogadhatatlannak 
nyilvánított petíciókat irattárba helyezik, és 
a petíciót benyújtó személyt tájékoztatják a 
határozatról és annak indokairól.

(6) A bizottság által elfogadhatatlannak 
nyilvánított petíciókat irattárba helyezik, és 
a petíciót benyújtó személyt ennek 
megfelelően tájékoztatják. Adott esetben 
alternatív jogorvoslati lehetőségeket lehet 
javasolni.

Or. en

(A Petíciós Bizottság által 2007. december 20-án elfogadott vélemény 4. módosításának 
megfogalmazását alkalmazza – PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)

Módosítás 6

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(7) Ilyen esetekben a bizottság 
javasolhatja a petíciót benyújtó 
személynek, hogy forduljon az érintett 
tagállam vagy az Európai Unió illetékes 
hatóságához.

törölve

Or. en

Indokolás

A Petíciós Bizottság 2006/2209(REG) számú véleményében javasolt módosítás.

Módosítás 7

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 8 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(8) Ha a petíciót benyújtó személy nem (8) A petíciók nyilvántartásba vételüket 



PR\728893HU.doc 7/12 PE407.913v01-00

HU

kéri a petíció bizalmas kezelését, a petíciót 
nyilvános nyilvántartásba veszik.

követően fő szabályként nyilvános 
dokumentummá válnak, és a petíciót 
benyújtó személy nevét és a petíció 
tartalmát a Parlament az átláthatóság 
biztosítása érdekében közzéteheti.

Or. en

(A Petíciós Bizottság által 2007. december 20-án elfogadott vélemény 6. módosításának 
megfogalmazását alkalmazza – PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)

Módosítás 8

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 8 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(8a) A petíciót benyújtó személy a 8. cikk 
rendelkezéseitől eltérően a magánélet 
védelme érdekében kérheti nevének 
bizalmas kezelését, amit a Parlamentnek 
tiszteletben kell tartania.

Or. en

(A Petíciós Bizottság által 2007. december 20-án elfogadott vélemény 7. módosításának 
megfogalmazását alkalmazza kisebb változtatásokkal – PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)

Módosítás 9

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 8 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(8b) A petíciót benyújtó személy kérheti 
petíciójának bizalmas kezelését, ebben az 
esetben a Parlament megfelelő 
intézkedéseket tesz annak biztosítása 
érdekében, hogy a petíció tartalma ne 
kerüljön nyilvánosságra. A petíciót 
benyújtó személyt tájékoztatják e 
rendelkezés pontos alkalmazási 
feltételeiről.
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Or. en

(A Petíciós Bizottság által 2007. december 20-án elfogadott vélemény 8. módosításának 
megfogalmazását alkalmazza kisebb változtatásokkal – PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)

Módosítás 10

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 9 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(9) Ha a bizottság célszerűnek látja, az 
ügyet az ombudsmanhoz utalhatja. 

törölve

Or. en

Indokolás

A Petíciós Bizottság 2006/2209(REG) számú véleményében javasolt módosítás.

Módosítás 11

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – -1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(-1) Az illetékes bizottság szokásos 
tevékenysége keretében vizsgálja meg az 
elfogadható petíciókat, vagy a rendes 
ülésen tartott vita, vagy írásbeli eljárás 
keretében. A petíciót benyújtó személyeket 
meg lehet hívni a bizottság üléseire, 
amennyiben a petíciót megvitatják, illetve 
saját maguk is kérhetik részvételüket. Az 
elnök engedélyezheti a petíciót benyújtó 
személyek felszólalását.

Or. en

(A Petíciós Bizottság által 2007. december 20-án elfogadott vélemény 10. módosításának 
megfogalmazását alkalmazza – PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)



PR\728893HU.doc 9/12 PE407.913v01-00

HU

Módosítás 12

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Az illetékes bizottság határozhat úgy, 
hogy az általa elfogadhatónak nyilvánított 
petíciókról jelentést készít, vagy más 
módon véleményt nyilvánít.

(1) A bizottság egy elfogadható petíció 
tekintetében határozhat úgy, hogy a 45. 
cikk (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően saját kezdeményezésű 
jelentést készít, vagy egy tömör 
állásfoglalási indítványt terjeszt a 
Parlament elé, feltéve, hogy az Elnökök 
Értekezlete nem emel ez ellen kifogást. Az 
ilyen állásfoglalási indítványokat 
bizottsági elfogadásukat követően 
legkésőbb nyolc héttel az ülés 
napirendjére kell tűzni egyszeri, vita 
nélküli szavazásra, hacsak az Elnökök 
Értekezlete kivételképpen a 131a. cikk 
alkalmazása mellett nem dönt.

A bizottság, különösen a hatályos jog 
megváltoztatására irányuló petíciók 
esetén, a 46. cikk alapján más bizottságok 
véleményét is kikérheti.

A bizottság a vizsgált kérdésben 
kifejezetten illetékes más bizottságok 
véleményét is kikérheti.

Or. en

Módosítás 13

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Elektronikus nyilvántartást készítenek, 
amelyben a polgárok a petíciót benyújtó 
személyt támogatásukról biztosíthatják 
azáltal, hogy a saját elektronikus 
aláírásukat az elfogadhatónak nyilvánított 
és a nyilvántartásba felvett petícióhoz 
mellékelik. 

(2) Elektronikus nyilvántartást készítenek, 
amelyben a polgárok a petíciót benyújtó 
személyt támogatásukról biztosíthatják 
azáltal, hogy a saját elektronikus 
aláírásukat az elfogadhatónak nyilvánított 
és a nyilvántartásba felvett petícióhoz 
mellékelik, illetve támogatásukat 
visszavonhatják.

Or. en
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Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.

Módosítás 14

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Petíciók megvizsgálása vagy 
ténymegállapítás céljából a bizottság 
intézkedhet a petíciót benyújtó személyek 
meghallgatásáról, vagy általános 
meghallgatást szervezhet, illetve 
ténymegállapítás céljából képviselőket 
küldhet a helyszínre. 

(3) Petíciók kivizsgálása, ténymegállapítás 
vagy megoldások keresése céljából a 
bizottság szervezhet tényfeltáró 
látogatásokat a petíció által érintett 
tagállamokba vagy régiókba.

A látogatásokról a bizottsági tagok 
jelentést készítenek.  A jelentéseket a 
bizottsági jóváhagyást követően az 
Európai Parlament elnökének 
továbbítják.

Or. en

Módosítás 15

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(4) A bizottság, véleményének 
előkészítéséhez, felkérheti a Bizottságot 
dokumentumok benyújtására, tájékoztatás 
nyújtására, és az eszközeihez való 
hozzáférés lehetővé tételére. 

(4) A bizottság felkérheti a Bizottságot egy 
előzetes vizsgálat elvégzésére – különösen 
ami az európai uniós jog alkalmazásával 
és tiszteletben tartásával kapcsolatos 
kérdéseket illeti –, dokumentumok 
benyújtására, tájékoztatás nyújtására vagy 
a bizottság tevékenységének más módon 
való segítésére. Az Bizottság képviselői 
részt vesznek a bizottság ülésein.

Or. en
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Módosítás 16

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(5) A bizottság szükség esetén 
állásfoglalási indítványokat nyújt be a 
Parlamentnek az általa vizsgált 
petíciókról. 

(5) A bizottság kérheti, hogy az Európai 
Parlament elnöke intézkedésre vagy 
válaszadásra továbbítsa véleményét vagy 
ajánlását a Bizottsághoz, a Tanácshoz 
vagy az adott tagállami hatósághoz.

A bizottság ezenkívül kérelmezheti, hogy 
az elnök továbbítsa véleményét a 
Bizottsághoz vagy a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 17

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(7) Az elnök a petíciót benyújtó 
személyeket értesíti a határozatokról és 
indokaikról. 

(7) A petíciót benyújtó személyt 
tájékoztatják a bizottság határozatáról és 
annak indokolásáról.

Az elfogadható petíciót megvizsgálásának 
befejezését követően lezártnak 
nyilvánítják, és erről tájékoztatják a 
petíciót benyújtó személyt.

Or. en

(A Petíciós Bizottság által 2007. december 20-án elfogadott vélemény 15. módosításának 
megfogalmazását alkalmazza – PE 398.331 v04-00, FDR AD/702465)

Módosítás 18

A Parlament eljárási szabályzata
193 a cikk (új)



PE407.913v01-00 12/12 PR\728893HU.doc

HU

Hatályos szöveg Módosítás

193a. cikk
A polgárok kezdeményezései

Amikor a Parlament tájékoztatást kap
arról, hogy a Bizottságot az EU-Szerződés 
11. cikkének (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően felkérték egy 
jogi aktusra irányuló javaslat 
előterjesztésére, az ügyet a Petíciós 
Bizottság elé utalják, amely a kérdéses 
témában párbeszédet indíthat a 
Bizottsággal.
A Petíciós Bizottság felkérheti egy vagy 
több tagját, hogy a 39. cikk (1a) 
bekezdésében rögzített eljárásnak 
megfelelően nyújtson be jogi aktusra 
irányuló javaslatot.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Parlament cselekvési lehetőségeinek növelése a polgári kezdeményezések 
korai szakaszában, mielőtt a Bizottság benyújtaná egy adott jogi aktusra vonatkozó 
javaslatát. 
Ez a módosítás csak a Lisszaboni Szerződés, valamint az Európai Parlament eljárási 
szabályzatának a képviselők statútumának fényében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti határozat (Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0500, 2007. november 13.) 
hatálybelépése után emelkedhet jogerőre.
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