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Az európai polgári kezdeményezés egyedülálló módja annak, hogy 
a polgárok részt vegyenek az EU alakításában azáltal, hogy felkérik az 
Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot új jogszabályokra. Az európai 
polgári kezdeményezések szervezőinek egy év áll rendelkezésükre 
1 millió aláírás összegyűjtésére az egész Unióban, és az aláírások 
számának legalább 7 tagállamban el kell érnie az adott tagállamban 
érvényes minimumot. Ha egy adott kezdeményezés esetében 
összegyűlik a szükséges számú aláírás, a Bizottság dönt a meghozandó 
intézkedésekről. 

Ahhoz, hogy egyre több polgári kezdeményezés lásson napvilágot 
és fokozódjon a polgárok részvétele és szerepvállalása, valamennyi 
európainak tudnia kell az európai polgári kezdeményezés kínálta 
lehetőségekről. Ennek érdekében az Európai Bizottság arra biztatja az 
érdekelt feleket, hogy vegyenek részt az európai polgári kezdeményezés 
megismertetésében, és hívják fel a nyilvánosság figyelmét arra. Ha 
ismerősei körében népszerűsíti ezt az eszközt, azzal Ön is elősegíti az 
európai polgári kezdeményezés ismertségének növelését. 

Napjainkban a közösségi média befolyása tagadhatatlanul óriási, és 
nagyban segíthet felhívni a figyelmet az európai polgári kezdeményezésre. 
Az alábbiakban talál néhány tippet arra vonatkozóan, hogyan tudja a 
legjobban népszerűsíteni az európai polgári kezdeményezést a közösségi 
médián keresztül. 
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Mi az európai polgári kezdeményezés? 

Hívja fel mások figyelmét  
is erre a lehetőségre! 

Where? 
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Címkék

Megemlítendő kulcsfontosságú felhasználó  
@EuropeanCommission

További releváns felhasználók 

Rendelkezésre álló kampányanyagok   

#EUTakeTheInitiative

Az Európai Bizottság 
képviseletei   Facebook   Twitter  Instagram

Ausztria @ekosterreich @EUKommWien @eukomission_at
Belgium @EU4BE @EU4BE @EU4BE
Bulgária @ECinBulgaria @ECinBulgaria NA
Horvátország @europska.komisija.zagreb @HK_Hrvatska @ekhrvatska
Ciprus @ec.cyprus @EUCyprus NA
Csehország @EvropskakomisevCR @ZEK_Praha @Evropa.cz
Dánia @EUiDK @EUidanmark @EUidanmark
Észtország @euroopakomisjon @EuroopaKomisjon @euroopakomisjon
Finnország @euroopankomissiosuomessa @EUkomissio @eukomissio
Franciaország @UEenFrance @EUFrance @uefrance
Németország @eu.kommission @EUinDE @eukomission
Görögország @EURepresentationGreece @EEAthina @ee_athina
Magyarország @EuropaiBizottsag @EC_Budapest @europai_bizottsag
Írország @EUIreland @euireland @euireland
 Olaszország @europainitalia @europainitalia @europainitalia
 Lettország @EiropasKomisija @EiropasKomisija @eiropaskomisija
Litvánia @Europos NA @europoskoisija
Luxembourg @UEauLuxembourg @UE_Luxembourg @ue_luxembourg
Málta @KummissjoniEwropea @ECRepMalta @EUinMalta
Hollandia @EUinNL @EUinNL @euinnl
Lengyelország @komisjaeuropejska @EUinPL @komisjaeuropejska
Portugália @RepresentacaoComissaoEuropeia @CE_PTrep @comissao_europeia_pt
Románia @comisia.europeana.in.romania @RCERomania @comisiaeuropeana
Szlovákia @zekvsr @ZEKvSR @europa.sk
Szlovénia @evropska.komisija @EKvSloveniji @evropska_komisija
Spanyolország @comisioneuropea @ComisionEuropea @comisioneuropea
Svédország @EUkommissionen @EC_StockholmRep @eukommissionen

KEZDEMÉNYEZZEN! 
Európai
polgári
kezdeményezés 
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• Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia egyedülálló és innovatív eszköze, amely 
lehetővé teszi az uniós polgárok számára, hogy nagyobb beleszólást kapjanak az életüket érintő 
szakpolitikákba. 

• A polgárok a tagállamok mindegyikében hallathatják hangjukat a szívükhöz közel álló témákkal 
kapcsolatban, ösztönözhetik az arról folyó vitát és elindíthatják azt a folyamatot, amelynek 
köszönhetően a kérdés bekerülhet az uniós menetrendbe. 

• Az európai polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy az EU különböző pontjain élő polgárok 
új szemszögből világítsanak meg közérdekű problémákat és új ötletekkel szolgáljanak az uniós 
döntéshozók számára. 

• Bármely uniós polgár részt vehet egy kezdeményezés megszervezésében, vagy egyszerűen aláírhatja 
a már folyamatban lévő kezdeményezéseket.  

Fő üzenetek 

Inspirációul szolgáló közösségimédia-bejegyzések 
  Szabjon irányt az EU jövőjének!  
Tudjon meg többet az Európai polgári kezdeményezésről itt  
➔ https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu 
#EUTakeTheInitiative 

 Az európai polgári kezdeményezés révén Ön is irányt szabhat az EU jövőjének!  
Segítségével a döntéshozók meghallják a hangját, ha változást kíván javasolni az Ön számára fontos 
kérdésekben. További részletekért kattintson ide  ➔ https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu 
#EUTakeTheInitiative

  Mekkora befolyása van Önnek? Szabjon irányt az EU jövőjének! Az európai polgári kezdeményezés 
intézménye lehetővé teszi az uniós polgároknak, hogy közérdekű ügyekben egymással összefogva konkrét 
jogszabály-módosításokat javasoljanak. Hozzon létre többedmagával szervezői csoportot,  
ha kezdeményezést kíván indítani, vagy támogasson már folyamatban lévő kezdeményezéseket!  
https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu 
#EUTakeTheInitiative

 Európai polgári kezdeményezés indításához hét különböző tagállamban élő hét, a választójogi korhatárt 
elért uniós polgár összefogására van szükség. Ha összegyűlik az egymillió aláírás, a kezdeményezés zöld 
utat kap, és a labda a Bizottság és a jogalkotók térfelén van. Kezdeményezzen!  
ec.europa.eu/citizens-initiative  
#EUTakeTheInitiative

 Egymillió uniós polgár, ha összefog, európai polgári kezdeményezés révén közvetlen ráhatást gyakorolhat 
az EU-szintű jogalkotásra és döntéshozatalra  ➔  https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu 
#EUTakeTheInitiative

  Hallassa a hangját – Indítson vagy támogasson európai polgári kezdeményezést!  
➔  https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu 
#EUTakeTheInitiative

 Szeretne közreműködni a mindannyiunk életére kiható uniós szintű jogszabályok és intézkedések 
kialakításában? Akkor éljen az európai polgári kezdeményezés eszközével!  
➔ https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu 
#EUTakeTheInitiative

  Uniós polgárok, figyelem! Az európai polgári kezdeményezés segít mindenkinek abban, hogy hallassa hangját   
➔  https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu 
#EUTakeTheInitiative

http://ec.europa.eu/citizens-initiative
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Tartalom  
 Az európai polgári kezdeményezésről szóló útmutató itt érhető el: 
https://europa.eu/citizens-initiative/guide_hu

 Az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos videók, gif-ek és egyéb képanyagok:  
ttps://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_hu

  Az európai polgári kezdeményezés honlapja, ahol további információk találhatók az eszközről és a 
folyamatban lévő kezdeményezésekről: https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu

  Az európai polgári kezdeményezés fóruma és blogja:  
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/home_hu 



Európai 
polgári 
kezdeményezés


