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Európai Gazdasági és Szociális Bizottság



AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS: 
a részvételi demokrácia első nemzeteken átívelő eszköze 

A Lisszaboni Szerződéssel 2012. április 1-jén bevezetett európai polgári 
kezdeményezés (EPK) a részvételi demokrácia legörvendetesebb eszköze 
az Európai Unióban. Az uniós tagállamok legalább egynegyedéből 
(jelenleg hét tagállamból) legalább egymillió aláírás összegyűjtésével a 
polgárok közvetlenül kérhetik az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat 
előterjesztésére. Így az EPK az uniós szintű politikai döntéshozatalban való 
aktív részvétel hatékony eszköze. Az EPK befolyásolhatja az Európai Unió 
menetrendjét.

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 11. cikkének (4) bekezdése:
„Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős 
számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – 
hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, 
amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós 
jogi aktus elfogadására van szükség.”

A pontos végrehajtási szabályok a 211/2011 rendeletben találhatók¹.

1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 65., 2011. március 11.
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Az EGSZB és az EPK: szoros kapcsolat

A Szerződés rögzíti a „civil párbeszéd” koncepcióját, melynek keretében 
minden intézménynek nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet kell 
fenntartania a civil társadalommal. Az EGSZB központi szerepet tölt be 
ezekben a folyamatokban: összeköti a civil társadalmi szervezeteket az uniós 
intézményekkel, és konzultációs és tájékoztató fórumot biztosít számukra, ahol 
megoszthatják egymással nézeteiket és kifejezésre juttathatják álláspontjukat.

Az EGSZB feladata a lakosság és az 
uniós intézmények közötti párbeszéd és 
kommunikáció minden csatornájának 
segítése és támogatása. Ebből a célból hozta 
létre az európai civil társadalmi szervezetekkel 
és hálózatokkal kapcsolatot tartó csoportot2 
és az európai polgári kezdeményezéssel foglalkozó ad hoc csoportot. Az EPK 
vonatkozásában a lakosság és a civil társadalmi szervezetek érdekelt tagjainak 
tájékoztatásán kívül az EGSZB a következő szerepköröket is betölti:

– az előkészületben lévő polgári kezdeményezések előmozdítója azáltal, 
hogy a résztvevők számára lehetővé teszi a kapcsolatépítést és az esetleges 
találkozást;
– mentor, aki ajánlásokat és véleményeket bocsát ki, így segítve az 
Európai Bizottságot a sikeres kezdeményezések értékelésében, illetve a 
kezdeményezés nyomában induló munka bármely szakaszában.

Az EGSZB általánosságban a nyilvános részvétel nagy pártolójának is tekinti 
önmagát, és támogatja mindazokat az eszközöket, amelyek elősegítik az 
aktív polgári szerepvállalást.

Az EGSZB véleményei az európai polgári kezdeményezésről
•  Az EGSZB véleménye a részvételi demokráciáról és a polgári 
 kezdeményezésről³, 2010. március
• Az EGSZB véleménye az európai polgári kezdeményezésről⁴, 2010. július
•  Az EGSZB saját kezdeményezésű véleménye az európai polgári 

kezdeményezésről (felülvizsgálat)⁵, 2016. július

²  További információ a kapcsolattartó csoportról: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group.
³ Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 354., 2010. december 28.
⁴ Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 44., 2011. február 11.
⁵ Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 389., 2016. október 21.
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AZ EPK INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATA: Mit tesz az EGSZB az európai 
polgári kezdeményezés szervezőiért?

EPK ad hoc csoport
Az EPK csoport azért jött létre, hogy politikai iránymutatást adjon az európai 
polgári kezdeményezésről, és figyelemmel kísérje az ezen a területen 
bekövetkező fejleményeket. A csoport azóta több ajánlást is elfogadott 
arról, hogyan segítheti az EGSZB az EPK megerősödését és fejlesztését, 
és több szolgáltatást javasolt, amelyeket most az EGSZB az EPK minden 
érdekeltjének figyelmébe ajánl.

Az EPK leírásának lefordítása
Az európai polgári kezdeményezések 
az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének 
bármelyikén nyilvántartásba vehetők, de 
a szervezőktől függ, hogy megadják-e 
a szövegeket a többi 23 nyelven. A 
nyilvántartásba vételt követően a 
szervezőknek lehetőségük van arra, hogy 

a javasolt kezdeményezés leírását más nyelveken is feltöltsék a honlapra. 
2014 októbere óta az EGSZB fordítási szolgáltatást kínál az európai polgári 
kezdeményezések 800 karakterben történő leírására. Miután az Európai 
Bizottság érvényesítette az európai polgári kezdeményezést, az eredeti 
szöveg elküldhető a citizensinitiative@eesc.europa.eu címre a kívánt 
célnyelvek listájával együtt. A szervezők – az ír nyelv kivételével – bármelyik 
uniós nyelvet választhatják.

Az európai polgári kezdeményezés napja
2012 óta az EGSZB minden év áprilisában konferenciát szervez 
„Az európai polgári kezdeményezés napja” címmel az EPK-politika 
legújabb fejleményeinek megvitatása érdekében. A konferencia célja 
továbbá a kapcsolatépítés elősegítése és a szükséges kiigazításokra és 
egyszerűsítésekre vonatkozó civil társadalmi javaslatok megtétele az 
európai polgári kezdeményezés terén. Az európai polgári kezdeményezés 
napja ma már olyan fontos találkozóhely és platform, ahol a nyilvántartásba 
vett és a jövőbeni európai polgári kezdeményezések szervezői és érdekelt 
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felei megoszthatják egymással információikat, bevált gyakorlataikat és 
tapasztalataikat, valamint bemutathatják a lakosságnak európai polgári 
kezdeményezéseiket és tevékenységeiket.

További információkért, kérjük, tekintse meg az európai polgári 
kezdeményezés honlapjának „Events” című részét: www.eesc.europa.eu/eci.

EPK-adatbázis
Az EGSZB online adatbázist hozott létre azzal a 
céllal, hogy különféle, főleg az európai polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatos tudományos 
kutatásra összpontosító dokumentumokat 
tartalmazó, díjmentes digitális könyvtárat 
kínáljon. Az adatbázis minden regisztrált 
felhasználó számára elérhető, és lehetővé 
teszi a kutatók számára, hogy megismertessék munkájukat az európai 
lakossággal. Az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos tanulmányok 
szerzői egy egyszerű regisztrációt követően feltölthetik munkáikat, és 
megoszthatják azokat a lakosság azon tagjaival, akik többet szeretnének 
megtudni az európai polgári kezdeményezés eszközéről.

Az EPK-dokumentumok adatbázisa: www.eesc.europa.eu/ecidocs

Kapcsolatépítési lehetőségek
Az EGSZB meghívhatja az európai polgári 
kezdeményezések szervezőit plenáris 
üléseire és/vagy szekcióüléseire (az 
általános kritériumokat meghatározó belső 
szabályokkal összhangban), lehetővé téve 
számukra, hogy találkozzanak az EGSZB 
tagjaival és kapcsolatokat építhessenek 

ki szervezeteikkel. Az EGSZB-tagok részére tartott prezentációk kitűnő 
alkalmat kínálnak arra is, hogy a szervezők megismerhessék a javasolt 
kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontokat és véleményeket, valamint 
felkészülhessenek a kampány során a lakosság által feltett kérdésekre.

Az EPK-szervezők továbbá partnernek kérhetik fel az EGSZB-t a 
kezdeményezés népszerűsítése érdekében szervezett rendezvényeikhez. 
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A partnerség elfogadása esetén a szervezők díjmentesen használhatják az 
EGSZB valamelyik konferenciatermét. Az EGSZB gondoskodik arról is, hogy 
az adott területen szakértőnek számító tagja beszédet mondjon, illetve 
köszöntse a résztvevőket.

További információ az EGSZB-vel való partnerségről: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-eu-institutions-
partnerships

Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek
Az EGSZB két kiadványt készített az ötleteiket és 
aggályaikat hivatalosan is kifejezésre juttatni kívánó 
uniós polgárok rendelkezésére álló különböző 
eszközök részletes bemutatására: „Útmutató az 
európai polgári kezdeményezéshez” és „Európai 
útlevél az aktív polgári szerepvállaláshoz”. A 
rendszeresen frissülő két kiadvány a www.eesc.
europa.eu/eci címen, a „Related documents” 
részben érhető el.

Az EGSZB tagjai különböző „helyi szintű” tevékenységekben is részt vesznek, 
amelyek keretében bemutatják az európai polgári kezdeményezést, 
és elmagyarázzák, hogy az milyen szerepet tölt be a nyilvánosságnak 
a szakpolitikák kidolgozásába történő bevonásában. Az EGSZB a külső 
rendezvényekhez – lehetőség szerint – előadót javasolhat az európai polgári 
kezdeményezés témakörében és a polgársággal kapcsolatos kérdésekben.

Tanácsadás az európai polgári kezdeményezések szervezői részére
A jelenlegi és a jövőbeni szervezők a citizensinitiative@eesc.europa.eu 
e-mail címen léphetnek kapcsolatba az EGSZB-vel az európai polgári 
kezdeményezés különböző szervezési kérdéseivel kapcsolatos tanácsokért, 
és itt kérhetnek segítséget is. Az EGSZB együttműködik az EPK támogató 
központjával és az EPK szövetséggel az európai polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatos szolgáltatások koordinálása és az információmegosztás 
optimálissá tétele céljából, az európai polgári kezdeményezések minden 
szervezőjének és érdekeltjének javát szolgálva.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-eu-institutions-partnerships
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-eu-institutions-partnerships
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-eu-institutions-partnerships
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HASZNOS TUDNIVALÓK

Hivatalos információk az európai polgári kezdeményezésről
Európai Bizottság – az európai polgári kezdeményezések nyilvántartásba 
vétele: http://ec.europa.eu/citizens-initiative
Az EGSZB európai polgári kezdeményezéssel foglalkozó oldala és kiadványai: 
www.eesc.europa.eu/eci

Az EGSZB európai polgári kezdeményezéssel foglalkozó 
partnerszervezetei
EPK szövetség: http://www.citizens-initiative.eu/
EPK támogató központ: http://ecas.org/services/eci-support-centre/

Kapcsolattartó:
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
„Kapcsolatok a szervezett civil társadalommal és előzetes elemzések” osztály
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel – Belgique/België
E-mail: citizensinitiative@eesc.europa.eu 
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