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Vegyen részt az európai 
szakpolitikák kialakításában!

FACTSHEET   
TÉVHITEK ÉS A VALÓSÁG

Az európai polgári kezdeményezés célja, hogy 
a lakosság közvetlenül is részt vegyen az 
európai demokratikus folyamatban, és nagyobb 
szerepet vállaljon a mindannyiunk életét 
befolyásoló uniós szakpolitikák alakításában. 

TÉVHIT 01

Nem érdemes 
kezdeményezést 
indítani, ha nem 
születik jogszabály 
belőle

 VALÓSÁG

1. Még akkor is, ha nem eredményez 
jogszabályt, a kezdeményezés 
kiválóan alkalmas arra, 
hogy ráirányítsa a figyelmet 
az adott problémára, és 
társadalmi vitát gerjesszen.

2. Elősegíti hálózatok, 
érdekcsoportok létrejöttét 
regionális, országos 
és uniós szinten.

3. A jogalkotók látókörébe 
helyezi az adott kérdést.

TÉVHIT 02

Nagyon magas azoknak a 
kezdeményezéseknek a száma, 
amelyek nyilvántartásba 
vételét a Bizottság elutasítja

 VALÓSÁG

1. A nyilvántartásba vétel elutasítására csak 
akkor kerül sor, ha a javasolt kezdeményezés 
nyilvánvalóan kívül esik a Bizottság 
hatáskörén, illetve ha visszaélésszerű, 
komolytalan vagy zaklató jellegű, vagy 
ha ellentétes az EU értékeivel.

2. A Bizottság javította a szervezőknek nyújtott 
támogatást azáltal, hogy független tanácsadási 
szolgáltatást indított, és lehetővé tette a 
kezdeményezések részleges nyilvántartásba 
vételét, hogy csökkenjen az elutasítások aránya.

3. 2015 óta a javasolt kezdeményezések több 
mint 85 %-a nyilvántartásba lett véve!TÉVHIT 03

Az európai polgári kezdeményezés csak 
üres gesztus a Bizottság részéről

 VALÓSÁG

1. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az európai polgári kezdeményezés intézménye 
az uniós döntéshozatalban való lakossági részvétel egyik fő eszköze.

2. Ha egy kezdeményezés esetében összegyűlt a szükséges számú támogató 
nyilatkozat, a Bizottság:
	 találkozik	a	kezdeményezés	szervezőivel,
	 nyilvános	meghallgatást	szervez	a	fő	érdekeltek	részvételével	az 
Európai	Parlamentben,

 hivatalos választ fogad el a kezdeményezéssel kapcsolatban.

3. Az új rendelet megkönnyíti a kezdeményezések előkészítését és az azt 
követő lépéseket, így a szervezőknek több idejük marad tudatosságnövelő 
tevékenységekre, viták szervezésére.
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kezdeményezés

E U R Ó P A I  U N I Ó

Az	alábbi	linken	bővebben	tájékozódhat	az 
európai	polgári	kezdeményezésről,	és	megtekintheti 
a	jelenleg	támogatható	kezdeményezéseket:		
europa.eu/citizens-initiative   
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©	Európai	Unió,	[2019]	A	további	felhasználás	a	forrás	feltüntetése	esetén	engedélyezett.	Az	Európai	Bizottság	dokumentumainak	
további	felhasználására	vonatkozó	politikát	a	2011/833/EU	határozat	(HL	L	330.,	2011.12.14.,	39.	o.)	szabályozza.

TÉVHIT 04

A befejezett 
kezdeményezésekre 
válaszképpen hozott 
intézkedések kiábrándítóak

 VALÓSÁG

A „Right to Water” („A víz közjó, nem árucikk”) 
kezdeményezésre válaszképpen az Európai 
Bizottság:
1. javaslatot tett az ivóvízről szóló irányelv 

felülvizsgálatára a vízhez való hozzáférés javítása 
érdekében, illetve azért, hogy a veszélyeztetett 
és marginalizált csoportok számára biztosítva 
legyen a hozzáférés;

2. síkra szállt a vízhez és a megfelelő higiénés 
körülményekhez való egyetemes hozzáférés 
mellett, mely az ENSZ 2030-ra kitűzött 
fenntartható fejlesztési céljainak egyike;

3. tett azért, hogy a szociális jogok európai 
pillérében kifejezett említést kapjon a vízhez való 
hozzáférés követelménye.

 
Az állatkísérletek betiltásáért indított „Stop 
Vivisection” kezdeményezés nyomán a Bizottság:
1. elismerte, hogy fel kell gyorsítani az 

előrehaladást az állatok kutatási célokra történő 
felhasználásának helyettesítése, csökkentése és 
tökéletesítése terén;

2. vállalta, hogy fokozza az alternatív módszerek 
kidolgozásához és hitelesítéséhez nyújtott 
támogatást;

3. konferenciát szervezett arról, hogy miként lehet 
hasznosítani a legújabb, élvonalbeli kutatások 
eredményét nem állatok tesztelésén alapuló, 
tudományosan megalapozott módszerek 
kidolgozásához.

A „Tiltsák be a glifozátot!” kezdeményezés 
eredményeképpen:
1. a Bizottság javaslatot nyújtott be egy, 

az élelmiszerláncbeli kockázatok uniós 
értékelésének átláhatóságáról és 
fenntarthatóságáról szóló rendeletre. A 
rendeletet 2019 júniusában fogadta el az Európai 
Parlament és a Tanács, és 2021 tavaszán fog 
hatálya lépni;

2. új intézkedések léptek életbe, melyek növelik 
a peszticidek használatának engedélyezésére, 
korlátozására vagy tilalmára vonatkozó 
átláthatóságot a peszticidek fenntartható 
használatáról szóló irányelvvel összhangban.

TÉVHIT 05

Az eszköz túlontúl bonyolult, 
és nehéz használni

 VALÓSÁG

1. Az érdekeltek visszajelzései alapján a Bizottság 
gyakorlati intézkedéseket hozott azért, hogy 
megkönnyítse az európai polgári kezdeményezés 
használatát.

2. A Bizottság ezen túlmenően új, 2020-tól 
alkalmazandó szabályokat javasolt, melyeket 
nemrég fogadott el az Európai Parlament és a 
Tanács. Az új szabályok alapján könnyebb lesz 
európai polgári kezdeményezést létrehozni, 
nyilvántartásba vetetni, megszervezni, illetve 
támogatni.

3. A felülvizsgálat eredményeként javulni fog a 
nyilvántartásba vétel folyamata, és a szervezők 
több segítséget vehetnek majd igénybe.

4. A kezdeményezések támogatóinak a jövőben 
kevesebb személyes adatot kell megadniuk.

5. A Bizottság javította az online gyűjtési szoftverét: 
egyebek mellett az alkalmazás elérhetőbbé vált 
mobil eszközökön, így az érdeklődők könnyebben 
tudnak támogató nyilatkozatot benyújtani, 
illetve más módon közreműködni. Az új szabályok 
értelmében elektronikus azonosításra is lehetőség 
van a kezdeményezések online formában történő 
támogatása esetén.

TÉVHIT 06

Nagyon kevesen tudnak az 
európai polgári kezdeményezés 
intézményének létezéséről

 VALÓSÁG

1. Az utóbbi öt évben több mint 9 millió támogató 
nyilatkozatot nyújtottak be EU-szerte. Ez 
önmagában is jelentős eredmény.

2. Továbbá nemrégiben kommunikációs kampány 
indult uniós és tagállami szintű figyelemfelkeltő 
intézkedésekkel. További információk: europa.eu/
citizens-initiative

3. Mindenkin múlik, hogy az európai polgári 
kezdeményezés intézménye sikeresen működik-e. 
Tegyen Ön is az ügy érdekében, és szóljon róla 
másoknak!

#EUTake
        TheInitiative

ISBN	978-92-76-12406-1	–	DOI	10.2792/211039

K
A
-03-19-811-H

U
-N

http://europa.eu/citizens-initiative   
http://europa.eu/citizens-initiative
http://europa.eu/citizens-initiative

