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Tisztelt Olvasók!

2012 áprilisa óta az európai polgárokat egy új jog illeti meg, amelynek révén hangsúlyosabban 
hozzászólhatnak az európai ügyekhez: ez az európai polgári kezdeményezés (ECI). Ennek az erős, 
demokratikus eszköznek a segítségével a polgárok új, soha nem látott módon juttathatják kifejezésre 
igényeiket. Azzal, hogy összegyűjtenek egymillió aláírást Európában, kötelezhetik az Európai Bizottságot 
arra, hogy javasoljon vagy módosítson egy európai jogszabályt. Ezáltal a polgárok témákat tűzhetnek az 
EU napirendjére, és így aktív szereplőkké válhatnak az európai politika színterén.
Bár egyes polgárokat már megilletnek ehhez hasonló jogok városukban, régiójukban vagy akár 
nemzeti szinten is, nemzetek feletti szinten ez az első ilyen rendszer. Nem könnyű azonban az 500 
milliós európai népesség 28 tagállamban élő, különböző nyelveken beszélő tagjaitól egymillió aláírást 
összegyűjteni. Ehhez sok munkára, elkötelezettségre és a hasonlóan gondolkozó európai polgárokkal 
való együttműködésre van szükség.
Ez az útmutató azért készült, hogy képet adjon a részvétel módjáról. Kilenc lépésben mutatja be, 
mit és mikor kell megtenniük egy európai polgári kezdeményezés elindítóinak, milyen akadályokkal 
szembesülhetnek, és milyen eljárásokat kell követniük: az első elképzeléstől a nyilvántartásba vételen és 
az aláírások összegyűjtésén keresztül egészen addig, míg – remélhetőleg – bemutathatják az Európai 
Bizottságnak az egymillió aláírást.
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mindig is kiállt a polgárok részvételi joga mellett, és az európai 
projekt kezdetei óta a civil társadalom érdekeit közvetíti. A kezdetektől fogva támogattuk a polgári 
kezdeményezés ötletét, és egyszerű, érthető szabályrendszerért küzdöttünk. Erősen hiszünk abban, hogy a 
körültekintő és elkötelezett polgárok megváltoztathatják a világot.
Azt szeretnénk, ha a polgárok széles körben kihasználnák ezt az új jogukat, és – az uniós menetrend 
felpezsdítésével – részt vennének azokban az európai ügyekben, amelyek mindennapi életüket formálják. 
Reméljük, hogy ez az útmutató segítségükre lesz mindebben. Sok sikert!
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Részvétel és képviselet: a modern demokrácia két oldala

A demokrácia, azaz a népuralom különböző módokon nyilvánulhat meg. Egy modern képviseleti 
demokráciában, mint amilyen az Európai Unió, a témafelvetésnek és a döntéshozatalnak mind 

közvetlen, mind pedig közvetett módja rendelkezésre áll. A képviseleti demokrácia választott 
intézmények – például az Európai Parlament – révén jut kifejezésre, a részvételi demokráciáról 
pedig immár az európai Szerződések is gondoskodnak olyan új eszközök segítségével, mint amilyen 
például az európai polgári kezdeményezés. Fontos hangsúlyozni, hogy egy modern demokráciában 
a részvétel nem helyettesíti, és nem is helyettesítheti a képviseletet: a közvetlen és a közvetett 
megnyilvánulási formák kiegészítik egymást – helyi, regionális, nemzeti és nemzetek feletti szinten 
egyaránt.

EGSZB: a nemzetek feletti részvételi demokrácia csomópontja

Az európai integráció folyamatának az 1950-es évekbeli kezdetei óta az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság (EGSZB) híd szerepet tölt be a civil társadalom szervezetei és az európai 

intézmények között. Az EGSZB már jóval azelőtt, hogy a részvételi demokrácia formálisan is 
belekerült volna az Európai Unióról szóló szerződésbe, az európai részvételi demokrácia fórumaként 
működött: felhivást intézett az európai polgárokhoz és az őket képviselő szervezetekhez, hogy 
szóljanak hozzá az őket érintő döntésekhez. 

Azáltal, hogy az uniós intézmények független konzultatív szerveként működik, az EGSZB alapvető 
szerepet vállal a civil társadalom álláspontjának és véleményének közvetítésében, valamint az 
európai jogalkotás befolyásolásában. A 28 uniós tagállamból delegált 350 tag társadalmi-gazdasági, 
szakmai, civil és kulturális téren tevékenykedő szervezetek széles körét képviseli.

Lisszaboni Szerződés: a megnyíló lehetőség

Fél évszázadnyi európai integrációra volt szükség ahhoz, hogy Európa polgárai saját, közvetlen 
hozzáférési lehetőséget kapjanak a nemzetek feletti demokráciához. Az Európai Unióról szóló 

szerződés 11. cikke úttörő abból a szempontból, hogy négy fontos eszközt biztosít a nemzetek 
feletti részvételhez: a tájékoztatás, a konzultáció, a párbeszéd és a javaslattétel olyan alapvető 
felfogást közvetít, amelynek köszönhetően rengeteg új lehetőség nyílik meg. 

A polgároknak és a képviseleti szövetségeknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy kifejezésre 
juttassák és megosszák egymással véleményüket mindarról, amiről az EU határoz és amivel 
foglalkozik. A Szerződés a „civil párbeszéd” elképzelését is rögzíti, ez pedig megköveteli, hogy az 
összes intézmény nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartson fenn a civil társadalommal. 
Mindenekelőtt az Európai Bizottságnak kell széles körben konzultálnia az érdekeltekkel annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unió lépései konzisztensek és átláthatóak legyenek. A 11. cikk 
végezetül létrehozza a polgári kezdeményezési jogot.

Az EGSZB központi szerepet tölt be ezekben a folyamatokban: összeköti a civil társadalmi 
szervezeteket az uniós intézményekkel, konzultációs és tájékoztató fórumot biztosít, valamint 
platformot szolgáltat az álláspontok kifejezésre juttatásához a Szerződésekben leírtak szerint.
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A témafelvetést és a nemzetek feletti részvételt szolgáló új eszköz

Az európai polgári kezdeményezés a Lisszaboni Szerződés részvételi demokráciáról szóló 
részének alapvető eleme. Az új eszköz jogot biztosít arra, hogy legalább hét tagállamból 

összegyűlt egymillió uniós polgár felkérje az Európai Bizottságot új uniós jogalkotási 
javaslat kezdeményezésére. Az európai polgári kezdeményezésnek témafelvetési funkciója van: 
a polgárok rámutathatnak egy problémára, és intézkedést kérhetnek az adott területen. Ebből 
következően az európai polgári kezdeményezés nem petíció (amelynek eszköze az EU-ban már 
az egyének és csoportok rendelkezésére áll), és nem is a polgárok olyan, uniós szintű közvetlen 
döntéshozatali eszköze, mint a népszavazás. 

Az európai polgári kezdeményezés egyenrangúnak tekintendő a Parlamentnek és a Tanácsnak 
azzal a jogával, hogy új jogszabályjavaslat elkészítését kérje az Európai Bizottságtól. Az Európai 
Bizottságnak ezt követően komolyan meg kell fontolnia azt, hogy van-e szükség fellépésre, illetve 
milyenre, majd pedig meg kell indokolnia a döntését. Röviden: az európai polgári kezdeményezés – 
mind nemzetek feletti, mind pedig témafelvető jellege miatt – a polgárok egyedi lehetőségét jelenti 
a modern demokráciában való részvételre. Megnyitja az utat mind a polgárok közötti, Európán 
átívelő párbeszéd, mind pedig a polgárok és az intézmények közötti, „alulról induló” kommunikáció 
felé. Az európai polgári kezdeményezéseket 2012. április 1-je óta lehet  nyilvántartásba vetetni az 
Európai Bizottságnál.

Polgárként már most is lehetősége van arra, hogy petíciót nyújtson be az Európai Parlamenthez 
(http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/hu/main), vagy hivatali visszásság esetén 
panaszt nyújtson be az európai ombudsmanhoz (www.ombudsman.europa.eu).

Az Európai Unióról szóló szerződés 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.



Lépésről lépésre:  
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A korai szakasz
Először is fontos, hogy olyan európai jelentőségű problémáról legyen szó, amely uniós szintű 
megoldást igényel. 

Már ebben a kezdeti időszakban is fontos végiggondolni az eljárási keretet és az egész folyamatot 
annak eldöntése érdekében, hogy valóban az európai polgári kezdeményezés jelenti-e a 
legmegfelelőbb eszközt. Lehetnek más, egyszerűbb módjai is annak, hogy a polgárok nevében 
szóljunk az uniós intézményekhez. Ilyen például a személyes kapcsolatfelvétel az európai 
parlamenti képviselőkkel vagy az intézményekkel, a lobbitevékenység vagy egy hagyományos 
petíció benyújtása.

Az európai polgári kezdeményezés kétségtelenül a leghangsúlyosabb, de egyszersmind a 
legösszetettebb és legidőigényesebb módja az Európai Unió megszólításának. 

A kritikus jelentőségű előkészítő szakasz
Az európai polgári kezdeményezés első megfogalmazása és nyilvántartásba vétele előtt a 
szervezőknek rengeteg információt kell összegyűjteniük. Az óra a kezdeményezés hivatalos 
nyilvántartásba vétele és közzététele pillanatában indul.

Ezért időt kell szánni arra, hogy összeszedjünk minden elérhető információt magáról az eljárásról, 
valamint a választott lényegi kérdésről. Például: 

• Létezik-e már uniós jogszabály a tárgyban? 
• A javaslat a Szerződés mely jogalapjára támaszkodik?
• Az EU hatáskörébe tartozik-e a kérdés? 

Elsőként tehát azt kell megvizsgálni, hogy a javaslat elfogadható-e. Ez azt jelenti, hogy az Európai 
Bizottság hatáskörébe kell tartoznia, és nem mondhat ellent az európai polgári kezdeményezésről 
szóló rendelet előírásainak. Összhangban kell lennie például az Alapjogi Chartával.

Minthogy a kezdeményezés csak akkor jár sikerrel, ha elnyeri legalább hét tagállam legalább 
egymillió uniós polgárának támogatását, fenntartható kommunikációs stratégiát is ki kell alakítani 
a nyilvántartásba vétel előtt. Már ebben a korai szakaszban is fontos, hogy felvegyük a kapcsolatot 
lehetséges partnerekkel más tagállamokban is, és megkezdjük egy olyan hálózat kialakítását, 
amelynek tagjai készek részt venni és támogatást nyújtani az ügyben. Röviden: minden, amit még a 
nyilvántartásba vétel előtt meg tudunk szervezni, időt takarít meg a kezdeményezéssel kapcsolatos 
valódi munkához, amelyre a hivatalos kezdeményezési szakaszban kerül sor.

Tudni kell azt is, hogy egy polgári kezdeményezés megszervezése anyagi és más jellegű forrásokat 
is igényel. A munka egy részét végezhetik önkéntesek, de a szervezőknek nagy valószínűséggel 
szükségük lesz szponzorokra és támogatókra is. A pénzügyi támogatás folyamatos dokumentálása 
alapvető, hiszen az ezzel kapcsolatos információkat a nyilvántartásba vételkor be kell nyújtani.
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Hét ember, hét állam, száz karakter

Ha kész a lényegi háttérmunka, ideje megteremteni az európai polgári kezdeményezés alapjait. 
Ennek keretében többek között létre kell hozni egy „kezdeményezési bizottságot” (ők a 

„szervezők”), amelynek legalább hét uniós tagállam legalább hét polgárából kell állnia. A szervezők 
között ki kell jelölni egy elsődleges kapcsolattartó személyt és egy helyettest. 

Ekkor kell megfogalmazni és véglegesíteni a kezdeményezés szövegét is, amelynek meg kell felelnie 
bizonyos, a hivatalos nyomtatványokban rögzített formai követelményeknek. A kezdeményezés 
címe nem lehet hosszabb száz karakternél, a javaslat leírása kétszáz karakternél, az európai polgári 
kezdeményezés célját leíró magyarázó megjegyzések pedig nem léphetik túl az ötszáz karaktert.

A szervezőknek végezetül tájékoztatást kell nyújtaniuk támogatási és finanszírozási forrásaikról, és 
ezt a folyamat során rendszeresen frissíteniük kell az Európai Bizottság által külön az európai polgári 
kezdeményezés számára létrehozott honlapon (lásd alább).

Első állomás: nyilvántartásba vétel

Az európai polgári kezdeményezéseket igen egyszerűen nyilvántartásba lehet vetetni az Európai 
Bizottságnál. A Bizottság honlapot (hivatalos nevén online „nyilvántartást”) biztosít, amelyen az 

európai polgári kezdeményezéseket a kért adatok megadásával lehet benyújtani. Ezt követi az első 
hivatalos válasz: a Bizottság visszaigazolja a nyilvántartásba vételt.

A szervezők az online nyilvántartásban nyitott fiókjukon keresztül kommunikálhatnak a Bizottsággal, 
hozhatják létre az aláírások gyűjtésére szolgáló űrlapokat, tölthetik fel a fordításokat, frissíthetik a 
finanszírozási információkat és végül ezen keresztül nyújthatják be az aláírásokat. Ez a fiók egyúttal 
kapcsolattartási pontként is szolgál, amelyen keresztül a szervezők kérdések és problémák esetén 
az Európai Bizottsághoz fordulhatnak.

Most a Bizottságon a sor, hogy ellenőrizze: elfogadható-e a javasolt európai polgári kezdeményezés. 
Így a két fél között létrejön egy bevezető párbeszéd és kommunikációs csatorna.

A benyújtástól számítva két hónapon belül a szervezők hivatalos választ kapnak a Bizottságtól. 
A kezdeményezést vagy jogszerűen nyilvántartásba veszik, majd közzéteszik a honlapon, amivel 
elindul az aláírásgyűjtés időszaka – vagy pedig jogi okokból elutasítják. Ez utóbbi például olyan 
esetekben fordulhat elő, amikor a Bizottság úgy véli, hogy az adott területen nem rendelkezik 
hatáskörrel, mivel olyan kérdésről van szó, amely kizárólag a tagállamokra tartozik, vagy úgy ítéli 
meg, hogy a kérdéses európai polgári kezdeményezés sérti az Alapjogi Chartát.

További információ a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/registration

Elutasítás esetén a szervezőknek természetesen jogukban áll megfellebbezni a döntést – például 
úgy, hogy az európai ombudsmanhoz vagy az Európai Bírósághoz fordulnak.
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Fordítás

Fontos tudnivaló, hogy az európai polgári kezdeményezést az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén 
nyilvántartásba lehet vetetni, de a szervezőknek a többi kiválasztott nyelven is biztosítaniuk kell 

a szöveget, és az aláírásgyűjtéshez kizárólag ezek a nyilvántartásban szereplő formanyomtatványok 
használhatók. Az első nyilvántartásba vétel visszaigazolását követően a szervezőknek lehetőségük 
van arra, hogy a javasolt kezdeményezést más nyelveken is feltöltsék a honlapra. 2014 októbere óta 
az EGSZB vállalja a polgári kezdeményezések 800 karakteres ismertetőjének lefordítását. Az alábbi 
címre lehet küldheni az Európai Bizottság által már  jóváhagyott kezdeményezés eredeti szövegét, 
megadva, hogy azt milyen nyelvekre szeretnék lefordíttatni: citizensinitiative@eesc.europa.eu. A 
szervezők, az ír kivételével, bármilyen uniós nyelvre kérhetnek fordítást.

Felkészülés az aláírásgyűjtésre

Tanácsos már az európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vétele előtt felkészülni 
az aláírásgyűjtésre. Kétféleképpen gyűjthetünk aláírásokat és „támogató nyilatkozatokat”: 

hagyományos módon, azaz papíron (ez esetben kötelező az aláírás), vagy elektronikusan (ez 
esetben elegendő a személyazonosító adatokat feltüntetni). 

A támogató nyilatkozatok elektronikus gyűjtéséhez teljesen új jogi keretet és elektronikus rendszert 
hoztak létre. A Bizottság nyílt forráskódú szoftvert biztosít az online aláírásgyűjtéshez. A szervezők 
ezt ingyen vehetik igénybe, de természetesen saját rendszert is kifejleszthetnek, ha úgy kívánják.

A szervezőknek azon tagállam illetékes hatóságától, ahol az adatokat tárolni fogják, mindkét esetben 
igazolást kell szerezniük arról, hogy online rendszerük minden technikai előírásnak és adatvédelmi 
követelménynek megfelel. Minden tagállam kijelölt egy hatóságot, amely az online rendszer 
megfelelőségére vonatkozó igazolás kiállításáért felelős. A rendszer ellenőrzését egy hónapon belül 
kell elvégezni. Az igazolást a kezdeményezés Európai Bizottságnál való nyilvántartásba vétele előtt 
és az után is meg lehet szerezni.

További információ az illetékes tagállami hatóságokkal kapcsolatban: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/implementation-national-level?lg=hu
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Előkészítés: 
- a probléma meghatározása 
- ötlet a megoldásra 
- egész Európát átfogó kérdés 
- tényfeltárás a tárgyban 
- a „kezdeményezési bizottság” létrehozása 
- az eljárás vizsgálata

Online nyilvántartásba vételi kérelem benyújtása

A Bizottság megkezdi az első ellenőrzést, 
amely legfeljebb 2 hónapot vesz igénybe

1. nap
Kézírásos aláírásgyűjtés

elindítása: legfeljebb 12 hónap

Ha az online rendszer az 
igazolás értelmében megfelel:

megkezdődhet az 
online aláírásgyűjtés

12. hónap
Az összegyűjtött
szavazatok benyújtása 
tagállamok általi 
érvényesítésre

15. hónap
A szervezők benyújtják 
a Bizottsághoz az ellenőrzött 
támogató nyilatkozatokat

15. hónap
Bizottsági értékelési 
szakasz, amely legfeljebb
3 hónapot vesz igénybe: 
a Bizottság döntésének
előkészítése

Meghallgatás szervezése 
az Európai Parlamentben

12. hónap
A tagállamok legfeljebb
3 hónapon belül ellenőrzik
az aláírásokat

18. hónap
Hivatalos bizottsági döntés 
a folytatásról: jogalkotási 
javaslat készül – vagy nem

Ha a Bizottság jogalkotási
javaslatot terjeszt elő,

elindul a szokásos jogalkotási
eljárás az Európai Parlament

és a Tanács részvételével

1. nap
Bizottsági döntés:
nyilvántartásba vétel és
közzététel a honlapon

Az online rendszer
megfelelőségére
vonatkozó tagállami
igazolás kiállítása legfeljebb
1 hónapon belül

Az európai polgári kezdeményezés dióhéjban

Előkészítés Aláírásgyűjtés Ellenőrzés Értékelés Következmény
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Hogyan gyűjtsünk aláírást?

Az aláírásgyűjtés sokkal többet jelent, mint az említett jogi és technikai jellegű kötelezettségeket. A 
szervezőknek egyebek mellett gondoskodniuk kell a nyomtatott és online űrlapok terjesztéséről 

és folyamatos nyomon követéséről.

Fontos tudni, hogy az európai polgári kezdeményezésekhez csak az EU tagállamainak olyan polgárai 
adhatják aláírásukat, akik az európai parlamenti választásokon szavazati joggal rendelkeznek. Az EU-
ban jogszerűen tartózkodó, de EU-n kívüli országokból érkezett polgároknak nincs aláírási joguk.

A szervezőknek és az aláíróknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az adott tagállamnak 
megfelelő űrlapot használják, mivel egyes tagállamok a támogató nyilatkozatokhoz jóval 
részletesebb információkat írnak elő, mint mások. A megfelelésre azért van szükség, hogy 
az aláírások utóbb érvényesíthetők legyenek. Míg egyes tagállamok egyáltalán nem kérnek 
személyazonosító számokat, mások előírják ezeket, vagy más személyazonosító okmány, például 
az útlevél, a tartózkodási engedély vagy a jogosítvány számának – sőt akár a szülők nevének és a 
születési helynek – a feltüntetését is kérhetik.  Az európai polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/
EU rendeletben olvasható, hogy mely tagállamok milyen jellegű információt írnak elő.

A rendelet meghatározza, hogy egy adott tagállamban minimálisan hány aláírást kell gyűjteni 
annak érdekében, hogy teljesüljön a legalább hét tagállam részvételére vonatkozó feltétel. Ezeket 
az értékeket az európai parlamenti képviselők számával arányosan állapították meg, ami a „nagy” 
tagállamokban némileg megkönnyíti az aláírásgyűjtést, a „kisebb” tagállamokban pedig viszonylag 
több aláírást tesz szükségessé. Ha az Európai Parlament összetételében változás történik, a számokat 
ennek megfelelően módosítják majd. 

A nemzeti és regionális szintű kezdeményezések tapasztalatai azt mutatják, hogy a nemzeti 
hatóságok általi ellenőrzéskor nem minden aláírás bizonyul érvényesnek. A szervezőknek ezért 
tanácsos „biztonsági tartalékként” legalább 10–20 százalékkal több aláírást összegyűjteniük, 
nehogy csak néhány aláíráson múljék az egymilliós küszöb elérése.



A tagállamonkénti aláírók minimálisan szükséges száma
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Második állomás: az aláírások ellenőrzése

365 nappal azután, hogy a kezdeményezést közzétették a Bizottság nyilvántartásában, elérkezik az 
ideje annak, hogy az összegyűjtött aláírásokat és támogató nyilatkozatokat eljuttassák a különféle 

tagállami hatóságokhoz. A dán polgárok aláírásait Koppenhágába, a ciprusiakét Nicosiába kell 
küldeni. A papíron gyűjtött aláírásokat, illetve az elektronikusan gyűjtött támogató nyilatkozatokat 
külön-külön kell benyújtani.

Ezt követően a tagállami hatóságoknak három hónapjuk van arra, hogy ellenőrizzék a benyújtott 
nyilatkozatok érvényességét. Alapvetően a tagállamok dönthetnek arról, miként végzik az 
ellenőrzést: véletlenszerű mintákat vesznek-e, vagy minden űrlapot átvizsgálnak. Végül ahhoz, hogy 
az európai polgári kezdeményezés véglegesen a Bizottsághoz kerülhessen, még két feltételnek kell 
teljesülnie. Először is legalább hét tagállamnak igazolnia kell, hogy az aláírások a szükséges számban 
összegyűltek, másodszor pedig az érvényes aláírások összesített száma legalább egymillió kell, 
hogy legyen.

Ha mindez rendben van, a kezdeményezést a rendelkezésre álló formanyomtatványok segítségével 
könnyen – e-mailben (mellékletekkel) vagy postai küldeményben – be lehet nyújtani a Bizottsághoz. 
A szervezők a benyújtás napját nyilvánvalóan arra is felhasználhatják, hogy javaslatukat a médián 
keresztül szélesebb európai közönség elé tárják.

Egymillió aláírás – és azután?

Aki képes arra, hogy legalább hét tagállamból összegyűjtsön egymillió támogató szavazatot, 
páneurópai szinten beleszólhat a politikai menetrend kialakításába. Egy sikeres európai polgári 

kezdeményezés benyújtása azt jelenti, hogy a Bizottságnak három hónapon belül be kell mutatnia 
a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai megállapításait, el kell határoznia, milyen lépéseket 
tervez (ha tervez ilyeneket), és meg kell indokolnia, miért ezeket tervezi, illetve adott esetben miért 
nem tervez semmilyen lépést.

A kezdeményezés vizsgálata során a szervezőket felkérik arra, hogy javaslatukat egy, az Európai 
Parlament által szervezett közmeghallgatás keretében részletesebben is fejtsék ki az uniós 
intézmények előtt.

Ezen a ponton némi „takarításra” van szükség, mivel egy hónappal a kezdeményezésnek a 
Bizottsághoz történt benyújtása után vagy 18 hónappal a kezdeményezés nyilvántartásba vételének 
időpontját követően meg kell semmisíteni a támogató nyilatkozatokat tartalmazó, igazolással 
ellátott ügyiratokat. A nyilatkozatok igazolását végző nemzeti hatóságoknak egy hónappal az 
igazolás kiállítását követően kell megsemmisíteniük a támogató nyilatkozatokat.
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Hogyan tovább?
Ha a Bizottság úgy dönt, hogy a kezdeményezés nyomán hivatalos jogalkotási kezdeményezést 
készít elő, a szervezők akár folytathatják is munkájukat – ezúttal az induló jogalkotási folyamat éber 
őreként. De ha a Bizottság szerint nem szükséges vagy kívánatos jogalkotási javaslat kidolgozása, 
akkor is előfordulhat, hogy az európai polgári kezdeményezés szervezői reagálni kívánnak, 
észrevételeket akarnak tenni vagy akár új akciókkal, kezdeményezésekkel jelentkeznének.

Bármi is legyen az eredmény, tanácsos, hogy a kezdeményezésben részt vevők részletes 
dokumentáció és utólagos értékelés segítségével összegezzék az elvégzett munkát. Ez mindnyájunk 
számára lehetővé teszi, hogy a jövő szempontjából hasznos tanulságokat szűrjünk le e többéves 
folyamatból. 



Hogyan segíthet  
az EGSZB ?
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A modern részvételi demokrácia elveinek érvényre juttatásával az Európai Unió arra invitálja 
a polgárokat és a civil szervezeteket, hogy aktívan vegyenek részt a közös transznacionális 

menetrend kialakításában és a döntéshozatali eljárásban. A polgárok és az uniós intézmények 
közötti új kapcsolat alapjait az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke fekteti le.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot azért hozták létre, hogy segítse és támogassa ezt a 
kapcsolatot. Intézményünk – vállalva a civil társadalom és az uniós intézmények közötti híd szerepét 
– kész arra, hogy támogassa a polgárok kezdeményezési jogának érvényesítését.

Az EGSZB a konzultációk során és az uniós intézményekkel folytatott, különféle típusú 
párbeszédekben aktív és segítő szerepet játszik. Ebből a célból hozta létre az európai civil 
társadalmi szervezetekkel és hálózatokkal kapcsolatot tartó csoportot, illetve az európai 
polgári kezdeményezésekkel foglalkozó ad hoc csoportot is, amely kimondottan az ilyen 
kezdeményezésekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Az európai polgári kezdeményezésre 
való tekintettel, de az érdeklődő polgárok és civil szervezetek tájékoztatása érdekében is az EGSZB 
a következő szerepeket szeretné betölteni:

–  az előkészületben lévő polgári kezdeményezések előmozdítója azáltal, hogy a résztvevők 
számára lehetővé teszi a kapcsolatépítést és – ha lehet – a találkozást,

–  mentor, aki meghallgatásokat szervez és véleményt dolgoz ki, így segítve a Bizottságot a sikeres 
kezdeményezések értékelésében, illetve a kezdeményezés nyomán induló munka bármely 
szakaszában. 

Ennek érdekében az EGSZB minden év áprilisában éves konferenciát, úgynevezett ECI NAP-ot 
szervez, melyen kizárólag polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos témákkal, illetve ennek az 
eszköznek a továbbfejlesztésével foglalkoznak.

További információ ezzel kapcsolatban: www.eesc.europa.eu/eci

Az uniós polgárok jogairól pedig többet is megtudhat az „Európai útlevél az aktív polgári 
szerepvállaláshoz” című EGSZB-s kiadványból: www.eesc.europa.eu/eci
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Európai polgári kezdeményezés
Európa-szerte egymillió polgár összefogásából adódó jogosultság arra, hogy felkérjék az Európai 
Bizottságot, tegyen javaslatot új uniós jogszabályra. 

Szervező
Egy európai polgári kezdeményezés „kezdeményezési bizottsága”, amely legalább hét uniós 
tagállam legalább hét polgárából áll.

Támogató nyilatkozat
Kézzel jegyzett aláírások vagy elektronikusan gyűjtött nyilatkozatok egy európai polgári 
kezdeményezés támogatására.

Nyilvántartásba vétel
Az a folyamat, melynek során az adott kezdeményezést nyilvántartásba veszik, ellenőrzik és 
közzéteszik, hogy megindulhasson az aláírásgyűjtés.

E-gyűjtés
A támogató nyilatkozatok online gyűjtését szolgáló rendszer, amelynek alapját az Európai Bizottság 
által biztosított, nyílt forráskódú szoftver képezi, és amelyet a tagállami hatóságok igazolással 
láttak el.

Benyújtás
Az aláírásokról szóló igazolások átadása az Európai Bizottságnak, amelyek megerősítik, hogy 
bizonyos számú tagállam bizonyos számú polgára támogatja az adott kezdeményezést.

A legfontosabb  
fogalmak



Hasznos linkek  
és dokumentumok
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A legfrissebb információkért kérjük, forduljon bizalommal az EGSZB titkárságához:

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Unit for Relations with Organised Civil Society and Forward Studies
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: citizensinitiative@eesc.europa.eu

EGSZB-tájékoztatás a polgári kezdeményezésről
www.eesc.europa.eu/eci

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 211/2011/EU rendelete 
a polgári kezdeményezésről
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2011. március 11-én megjelent HL L 65. számában tették közzé
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Aai0044

Az EGSZB véleménye az európai polgári kezdeményezésről
Hivatkozási szám: CESE 993/2010, az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2011. február 11-én megjelent 
HL C 44. számában tették közzé.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443687992942&uri=CELEX:52010AE0993

Az EGSZB véleménye a részvételi demokráciáról és a polgári kezdeményezésről 
(11. cikk)
Hivatkozási szám: CESE 465/2010, az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2010. december 28-án 
megjelent HL C 354. számában tették közzé.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443688201505&uri=CELEX:52010IE0465

Az EGSZB honlapja a Lisszaboni Szerződésről
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

EGSZB-tájékoztatás a részvételi demokráciáról és a civil társadalomról
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Az európai civil társadalmi szervezetekkel és hálózatokkal kapcsolatot 
tartó EGSZB-csoport
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

mailto:citizensinitiative@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
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Európai Bizottság 

„Polgári kezdeményezés” honlap és nyilvántartás
Az Európai Bizottság mindenre kiterjedő honlapot bocsát rendelkezésre, ahol megtalálható az 
összes fontos információ az európai polgári kezdeményezésről, magáról az eljárásról és a megfelelő 
jogi szövegekről, valamint a korábbi és folyamatban lévő polgári kezdeményezések áttekintése, az 
online aláírásgyűjtő szoftver, továbbá megtalálhatók rajta az illetékes nemzeti hatóságok linkjei. 
Emellett portálként is szolgál a szervezők számára, ahol regisztrálhatják kezdeményezésüket, és 
kezelhetik fiókjukat.

Európai polgári kezdeményezés – honlap
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=hu

Egyéb hasznos források

Europe direct
Tel.: 00 800 67 89 10 11 (az EU-n belül bárhonnan díjmentes)
http://europa.eu/europedirect/

Az Európai Bizottság Ön tagállamában működő képviselete 
http://ec.europa.eu/represent_hu.htm

Európai Parlament – petíciók
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/hu/main

Európai ombudsman  
www.ombudsman.europa.eu

http://europa.eu/europedirect/
http://www.ombudsman.europa.eu
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Brosúránk – amelynek szerzője Bruno Kaufmann (a people2power.info 
főszerkesztője és a svédországi Falun választási bizottságának elnöke) –  
megismerteti az olvasót az európai polgári kezdeményezés alapjaival, 
és lépésről lépésre bemutatja, miként lehet ilyen kezdeményezéseket 
indítani. A további tájékozódás céljából számos linket is feltüntetünk.  
Ez a 3. kiadás a legfrissebb információk és az aktuális adatok bemutatására 
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