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#EUTakeTheInitiative

KEZDEMÉ
NYEZZEN!
Európai polgári 
kezdeményezés 
Járuljon hozzá Ön is az Európai Unió 
alakításához!

Európai polgári kezdeményezés | Lépésről lépésre
Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia egyike eszköze, melynek 
révén az uniós polgárok szerepet vállalhatnak az uniós szakpolitikák alakításában. 

Lépés 2:  VETESSE 
NYILVÁNTARTÁSBA  
A KEZDEMÉNYEZÉST!

 Nyújtsa be a kezdeményezés 
nyilvántartásba vétele iránti 
kérelmét az Európai Bizottsághoz.

 A Bizottság, ha az érintett terület nem esik 
a hatáskörén kívül, nyilvántartásba veszi 
(egészében vagy részben) az Ön javaslatát,  
és lefordíttatja annak szövegét az EU 
valamennyi hivatalos nyelvére.

Lépés 1: VÁGJON BELE!
 Hozzon létre szervezői 

csoportot. Ennek legalább 
hét olyan uniós polgárból 
kell állnia, akik elérték az 
európai választásokon való 
részvételre jogosító életkort 
és legalább hét különböző 
uniós tagállamban élnek. 

Lépés 3:  SZEREZZEN 
TÁMOGATÓKAT 

Legfeljebb 2 hónap  
(A javaslat esetleges 

módosítása: + 2 hónap) A gyűjtés kezdetének időpontja: 
legfeljebb 6 hónappal a 
nyilvántartásba vétel napjától 
számítva

 Összesen legalább 1 millió 
támogató nyilatkozatot kell 
összegyűjtenie, az aláírók 
számának pedig legalább  
7 uniós országban el kell 
érnie az adott országra 
megszabott küszöbértéket.  
A támogató nyilatkozatokat 
nyomtatott formában vagy 
online lehet gyűjteni.

Lépés 4:  NYÚJTSA BE A TÁMOGATÓ 
NYILATKOZATOKAT 
ELLENŐRZÉSRE
 A támogató nyilatkozatokat 

ellenőriztetni kell a hatáskörrel 
rendelkező hatósággal minden olyan 
országban, ahol a szervezői csoport 
támogató nyilatkozatokat gyűjtött. 

Legfeljebb 12 hónap

Legfeljebb 6 hónap: 
3 hónap a benyújtásra  
+ 3 hónap az ellenőrzésre

Legfeljebb 3 hónap az ellenőrzés 
befejezésétől számítva

Lépés 6: 
A BIZOTTSÁG VÁLASZA

Lépés 5: NYÚJTSA BE 
KEZDEMÉNYEZÉSÉT 

 Az ellenőrzések után,  
ha megbizonyosodott arról, 

hogy megszerezte a szükséges 
számú támogató nyilatkozatot, 

nyújtsa be kezdeményezését  
a Bizottságnak. 

 A szervezői csoport találkozik a Bizottsággal,  
és nyilvános meghallgatáson ismertetheti 
kezdeményezését az Európai Parlamentben.  
A Bizottság a szükséges konzultációk, elemzések  
és viták lefolytatása után hivatalos választ fogad  
el arról, hogy milyen lépéseket szándékozik tenni. 

 Ha a Bizottság úgy dönt, hogy jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő a kezdeményezés alapján, 
ki kell dolgoznia a javaslatot és be kell nyújtania 
azt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Ahhoz, hogy jogszabállyá váljon, ez utóbbi két 
intézménynek el kell fogadnia a javaslatot.

Legfeljebb 6 hónap
EURÓPAI UNIÓ

Bővebben arról, hogyan lehet európai polgári 
kezdeményezést indítani: 

europa.eu/citizensinitiative


