
Európai polgári 
kezdeményezés
 

VÁLJON 
KEZDEMÉNYEZŐVÉ!

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.

1. TÉVHIT

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 regionális, országos és uniós szintű 
hálózatok, érdekcsoportok létrejöttét.

3. A jogalkotók látókörébe helyezi az adott kérdést, 
és fontos intézkedéseket eredményezhet.

TÁJÉKOZTATÓ   

TÉVHITEK ÉS A VALÓSÁG 

3. TÉVHIT

Az európai polgári kezdeményezés  
csak üres gesztus a Bizottság  
részéről

 VALÓSÁG

1. Az európai polgári kezdeményezés intézménye az uniós döntéshozatalban való lakossági 
részvétel egyik fő eszköze. Az Európai Bizottság minden sikeres kezdeményezést komolyan 
vesz, és világosan megindokolja a kezdeményezés ügyében hozandó intézkedéseivel 
kapcsolatos döntéseit.

2. Ha egy kezdeményezés esetében összegyűlt a szükséges számú támogató nyilatkozat,  
a Bizottság:
 találkozóra kerít sort a szervezők és az illetékes biztosok között,
 nyilvános meghallgatást szervez a fő érdekeltek részvételével az Európai Parlamentben,
 elfogadja és közzéteszi hivatalos válaszát.

3. A 2020 óta érvényben lévő új szabályok megkönnyítették az eszköz használatát. Emellett több 
idő áll rendelkezésre a szükséges teendőkre, a figyelemfelkeltő tevékenységre és a nyilvános 
vitára, mielőtt a Bizottság elfogadja válaszát.

Vegyen részt az európai  
szakpolitikák alakításában!

2. TÉVHIT

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

 VALÓSÁG

1. 2015 óta a javasolt kezdeményezések 90%-a 
nyilvántartásba lett véve! 2020 januárja óta 
pedig, amikor az új szabályok hatályba léptek, 
egyetlen kezdeményezést sem utasítottak el1.

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

3. A Bizottság javította a szervezőknek nyújtott 
támogatást azáltal, hogy független tanácsadási 
szolgáltatást indított (az európai polgári 
kezdeményezés fóruma) és lehetővé tette a 
kezdeményezések részleges nyilvántartásba 
vételét, hogy csökkenjen az elutasítások aránya.
1 Állapot: 2021. október

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_hu
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_hu


4. TÉVHIT

A válaszintézkedések  
csalódást keltettek azoknak 
a kezdeményezéseknek 
az esetében, amelyek 
támogatottsága elérte a 
szükséges szintet

 VALÓSÁG

Az „End the Cage Age” (Vessünk véget a ketreces 
állattenyésztésnek!) kezdeményezés kapcsán a 
Bizottság vállalta, hogy 2023 végéig jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő a ketrecrendszerek 
használatának fokozatos megszüntetésére 
és végleges betiltására a kezdeményezésben 
említett összes állatfaj esetében.

A „Minority Safe Pack” (Kisebbségi biztonsági 
csomag) elnevezésű kezdeményezésre 
válaszképpen a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a 
kezdeményezés eredeti, 2013. évi benyújtása óta 
számos intézkedés született, mely foglalkozik a 
kezdeményezésben megfogalmazott javaslatok 
különböző aspektusaival. A Bizottság nem helyez 
kilátásba új jogi aktust, mert a már hatályos 
jogszabályok és szakpolitikai intézkedések teljes 
körű végrehajtásával a kezdeményezés céljai 
kellően előmozdíthatók.

A „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg 
az embereket és a környezetet a mérgező 
növényvédő szerektől!” kezdeményezés 
eredményeképpen:
1. a Bizottság javaslatot nyújtott be egy, 

az élelmiszerláncbeli kockázatok uniós 
értékelésének átláthatóságáról és 
fenntarthatóságáról szóló rendeletre. 2019 
júniusában az Európai Parlament és a Tanács 
elfogadta a rendeletet. Az új szabályozás 2021 
márciusában hatályba lépett.

2. több ellenőrzésre került sor és fokozódott az 
együttműködés a tagállamokkal 2017 óta annak 
biztosítására, hogy a peszticidek fenntartható 
használatáról szóló irányelv előírásai érvényre 
jussanak.

3. harmonizált kockázati mutatók kerültek 
bevezetésre az (EU) 2019/782 irányelvvel, mely 
2019. szeptember óta van hatályban.

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 finomítása terén.

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

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. A felülvizsgált irányelv 
2021. január 12-én lépett hatályba.

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

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

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj


TÁJÉKOZTATÓ

TÉVHITEK ÉS  
A VALÓSÁG 

E U R Ó PA I  U N I Ó

Az alábbi linken bővebben tájékozódhat az európai 
polgári kezdeményezésről, és megtekintheti a 
jelenleg támogatható kezdeményezéseket:
ec.europa.eu/citizens-initiative 

© Európai Unió, [2021] Az újrafelhasználás a forrás megjelölésével megengedett.
Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználását a 2011/833/EU határozat szabályozza (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.).

5. TÉVHIT

Az eszköz túlontúl bonyolult,  
és nehéz használni

 VALÓSÁG

1. A felhasználók visszajelzésein alapuló, 2020-tól 
alkalmazandó új szabályok megkönnyítették a 
kezdeményezések létrehozását, nyilvántartásba 
vételét, megszervezését és támogatását.

2. Az új szabályokkal javult a regisztrációs 
folyamat, és az európai polgári kezdeményezés 
fórumán keresztül több támogatást nyújtunk a 
szervezőknek.

3. Kevesebb személyes adatot kell megadni a 
kezdeményezések támogatásához, és részletes 
iránymutatás áll a szervezők rendelkezésére.

4. A szervezőknek nem kell saját online gyűjtési 
eszközt létrehozniuk. Használhatják a Bizottság 
által kialakított és kezelt, nagyon magas 
biztonsági jellemzőkkel rendelkező eszközt. 
A Bizottság folyamatosan javítja az eszköz 
felhasználóbarát jellegét, és gondoskodik 
arról, hogy mobil eszközökön is hozzáférhető 
legyen. Az új szabályok értelmében 
elektronikus azonosításra is lehetőség van a 
kezdeményezések online formában történő 
támogatása esetén.

#EUTakeTheInitiative
ISBN 978-92-76-42753-7 – DOI 10.2792/296623

6. TÉVHIT

Nagyon kevesen tudnak az  
európai polgári kezdeményezés 
intézményének létezéséről

 VALÓSÁG

1. A 485-ös számú Eurobarométer gyorsfelmérés 
szerint az európai lakosság háromnegyede 
(75%-a) tisztában van azzal, hogy részt vehet 
európai polgári kezdeményezésekben.

2. Indult egy tájékoztató kampány 
(#EUTakeTheInitiative), mely uniós és tagállami 
szintű fellépések révén még több ember 
figyelmét fel kívánja hívni arra, hogy lehetősége 
van európai polgári kezdeményezést indítani, 
illetve részt venni mások által indított európai 
polgári kezdeményezésekben.

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

Európai polgári 
kezdeményezés

VÁLJON 
KEZDEMÉNYEZŐVÉ!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_hu
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_hu
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

