
KEZDEMÉNYEZZEN! 

E U R Ó P A I  U N I Ó

Európai polgári 
kezdeményezés 
Vegyen részt az európai 
szakpolitikák kialakításában!

A polgári kezdeményezés 
fő lépései 

 A kezdeményezés előkészítése és szervezői 
csoport felállítása

 A kezdeményezés Bizottság általi 
nyilvántartásba vétele és ingyenes lefordítása 
az EU valamennyi hivatalos nyelvére – ha 
egy javaslat (részben) a Bizottság hatáskörén 
kívül esik, a szervezők azt felülvizsgálhatják, 
és lehetőség van a kezdeményezés részleges 
nyilvántartásba vételére is 

 A kezdeményezés közzététele az európai polgári 
bizottság honlapján

 A támogató nyilatkozatok gyűjtése papíron és/
vagy online

  A támogató nyilatkozatok ellenőrzése (tagállami 
hatóságok)

 A kezdeményezés benyújtása az Európai 
Bizottsághoz

  Találkozó a Bizottság képviselőivel

 Nyilvános meghallgatás és a kezdeményezés 
politikai támogatottságának értékelése (Európai 
Parlament)

 Az Európai Bizottság hivatalos válasza

 A javasolt intézkedések nyomon követése 
(Bizottság)

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

Az európai polgári kezdeményezés egyedülálló 
lehetőség. Ez az első olyan eszköz, amellyel 
különböző uniós országok polgárai összefog-
hatnak és konkrét jogszabályi módosításokat 
kezdeményezhetnek számukra fontos ügyek-
ben. Az EU polgárainak lehetőségük nyílik egy 
szervezői csoporthoz csatlakozva saját kezde-
ményezést indítani, vagy pedig egy már meglévő 
kezdeményezést támogatni. 

Kezdeményezés indításához hét különböző 
tagállamban élő hét, a választójogi korhatárt 
elért uniós polgár összefogására van szükség. 
Ha egy kezdeményezést legalább egymillióan 
támogatnak EU-szerte, a Bizottság megvizsgálja, 
hogy módjában áll-e jogszabályjavaslatot előter-
jeszteni a kezdeményezés tárgyában. 

Polgári kezdeményezést azokon a területeken 
lehet benyújtani, amelyeken az Európai Bizott-
ság jogszabályokat javasolhat. Idetartozik pl. a 
környezetvédelem, a fogyasztóvédelem, a mező-
gazdaság, a halászat, az energiaügy, a közlekedés 
vagy a kereskedelem.

Az alábbi linken bővebb információkat olvashat az 
európai polgári kezdeményezésről, és megtekintheti 

a jelenleg támogatható kezdeményezéseket:  
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Javaslattétel az Ön 
számára jelentőséggel 
bíró kérdésben
Van egy jó ötlete, hogy miképpen birkózhatna 
meg Európa egy adott társadalmi vagy kör-
nyezeti kihívással, de úgy érzi, hogy nem tudja 
hallatni hangját? Itt segíthet az európai polgári 
kezdeményezés. A kezdeményezés révén bárki 
kiállhat a számára fontos ügyek mellett, és konk-
rét javaslatokat tehet. 

Ennek az eszköznek köszönhetően Ön hatást 
gyakorolhat az Európai Unió tevékenységére 
és kedvező változásokat érhet el az Ön számára 
fontos kérdésekben. Az európai polgári kezdemé-
nyezéssel megsokszorozhatja erejét és elindíthat 
egy kívánt szakpolitikai módosítást. 

Hálózatok  
létrehozása és  
vitaindítás
Az európai polgárok számos közös értéket val-
lanak magukénak. Előfordul, hogy a különböző 
országokban élő embereket ugyanazok a kérdések 
foglalkoztatják. Az európai polgári kezdeménye-
zés révén Önnek lehetősége nyílik arra, hogy egy, 
a szívéhez közel álló kérdésben összefogjon más 
európai országok polgáraival, vitát indítson és 
reformokat kezdeményezzen. 

Az európai polgári kezdeményezés a részvételi 
demokrácia előmozdításának egyik legfontosabb 
uniós eszköze, mivel a különböző országok pol-
gárait eszmecserére és közös fellépésre ösztönzi.

Közvetlen kapcsolat 
a döntéshozókkal
Az európai polgári kezdeményezés révén az EU 
polgárai közös összefogással a döntéshozók 
tudomására hozhatnak egy adott problémát. 

Noha fontos az eszmecsere is, az európai pol-
gári kezdeményezés célja ennél konkrétabb: a 
szakpolitikák módosításához hivatott eszközt 
biztosítani. Miután a szervezők összegyűjtötték 
az egymillió aláírást, a kezdeményezést először 
közvetlenül az Európai Bizottsághoz nyújtják 
be, majd az Európai Parlamentben nyilvánosan 
is ismertetik. A cél az, hogy üzenetüket a lehető 
legtöbben megismerjék és megvitassák.

Kezdeményezés indítása azzal jár, hogy egy adott 
téma iránt érdeklődők regionális, országos és 
uniós szintű hálózatokba szerveződnek. Ez fel-
hívja a témára a lakosság figyelmét, vitát generál 
(pl. a médiában) és politikai napirendre tűzi az 
adott ügyet még akkor is, ha a kezdeményezés-
ből végül is nem születik uniós jogszabály.
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