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Útmutató az európai polgári
kezdeményezéshez
2012. április 1-jétől él az európai polgári kezdeményezés, amely Martin Schulz
EP�elnök szerint „nagyszerű eszköz” és komoly lehetőség lehet részvételi
demokrácia megteremtésére, amely új távlatokat nyithat az EU előtt.

A polgári kezdeményezés segítségével az EU nemcsak közelebb szeretné hozni magához
a polgárokat, hanem központi szerepet szán nekik a döntéshozatalban. Ahogy a polgári
kezdeményezés részleteinek ismertetésekor Schulz újságíróknak elmondta: „az aláírások
és kezdeményezések a politika irányán is képesek változtatni”.

Összeállításunkban minden lényeges információt megtalál a polgári kezdeményezésről és
annak menetéről. A bevezető cikk szerzője Georgios Papastamkos, az EP alelnöke, aki a
polgári kezdeményezés felelőse is. A kezdeményezés szabályainak kidolgozásának Alain
Lamassoure és Gurmai Zita voltak a parlamenti felelősei. Most pedig bemutatják, hogy mi-
ként működik majd.
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Georgios Papastamkos, az EP alelnökének bevezető gondolatai

Az európai polgári kezdeményezésnek köszönhetően az európai közvélemény nagy
befolyással bírhat az uniós jogalkotásra. A kezdeményezés hozzájárulhat az „európai
közbeszéd” megteremtéséhez, amelynek segítségével az alulról jövő kezdeményezé-
seket lehet támogatni. A 27 uniós tagállam polgárainak egyszerre feladat és lehető-
ség, hogy az uniós identitást közvetlenül és kézzelfoghatóan alakítsák.

Az Európai Parlament kezdeményezte, hogy a polgári kezdeményezés kerüljön bele az uni-
ós alkotmányszerződésbe, majd később a Lisszaboni Szerződésbe. Az EP�képviselőknek
köszönhető, hogy a kezdeményezés az eredeti tervekhez képest felhasználóbarátabb,
egyszerűbb és kevésbé bürokratikus lett.

A Parlamentnek fontos szerepe lesz a polgári kezdeményezés életében, mivel nyilvános
meghallgatásokat rendez majd azokról a kezdeményezésekről, amelyek megkapják az egy-
millió támogató aláírást. A Lisszaboni Szerződéssel az Európai Parlament a Tanáccsal
együtt valódi társdöntéshozó testületté vált, ezért az európai elképzelések megjelenítőjének
is kell lennie. Az egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény ilyen jellegű részvétele a
folyamatban erős politikai szimbólum, és egyben intézményi biztosíték is.

Amellett, hogy biztosítjuk a megfelelő szervezeti és működési támogatást a polgári kezde-
ményezés szervezőinek, az Európai Parlamentnek azt is garantálnia kell, hogy az európai
polgárok kezdeményezései nem válnak félrevezetés vagy manipuláció áldozatává, a folya-
mat pedig átlátható lesz. Mivel az EU-nak nincs kapcsolódó múltbeli tapasztalata, mindig
fennáll annak a veszélye, hogy a vállalkozás elhiteltelenedik vagy sérül a hírneve. Különö-
sen igaz ez akkor, amikor a civil társadalom aránytalanul nagy elvárásai nincsenek össz-
hangban a polgári kezdeményezés objektív tartalmával.

A polgári kezdeményezéssel kapcsolatos negatív válasz az Európai Bizottság részéről nem
jelenti feltétlenül azt, hogy a kezdeményezés támogatóinak erőfeszítése hiábavaló. Az Eu-
rópai Parlamentnek tennie kell azért, hogy a jelenleg létező jogalkotási eljárások segítségé-
vel, visszakerüljenek a napirendre azok a témák, amelyekkel a képviselők szerint az intéz-
ményközi jogalkotási folyamat során foglalkozni kell.

Az Európai Parlament mindent megtesz az európai polgári kezdeményezés előmozdítása
és népszerűsítése érdekében. Az új technológiák és a közösségi hálózatok a fiatalokkal is
segítenek megismertetni a kezdeményezést és megteremteni egy interaktív demokratikus
eljárást.

Prof. Dr. Georgios Papastamkos
az Európai Parlament alelnöke
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Közvetlen beleszólás az uniós jogalkotásba

Április 1-jétől az unió lakosai az európai polgári kezdeményezés segítségével közvet-
lenül tehetnek javaslatot arra, hogy miről hozzon jogszabályt az EU. A kezdeménye-
zés tárgyának azonban minden esetben az uniós jog hatáskörébe kell tartoznia.

Az EP két társelőadója a témában Alain Lamassoure (néppárti, francia) és Gurmai Zita
(szocialista, magyar) volt.

Lamassoure szerint a cél az, hogy a polgárok a számukra fontos kérdéseket és témákat az
Európai Bizottság elé vihessék. Gurmai Zita szerint az EU polgárai a kezdeményezéssel
kifejezhetik, hogy miben kellene az EU-nak hatékonyabbnak lennie, milyen irányt kellene
szabni az uniós politikáknak.

Mi a polgári kezdeményezés lényege?

„A polgári kezdeményezés szervezői javaslatot tehetnek uniós jogszabályokra. Ez egy új
jogosultság, amelyhez azonban felelősség is kapcsolódik. A kezdeményezéseknek ugyanis
komolyaknak kell lenniük és valódi európai kérdésről kell szólniuk” - mondta Lamassoure.

Gurmai Zita szerint az, hogy egymillió uniós polgár uniós jogszabályt kezdeményezhet a
Bizottságnál, a politikai döntéshozatal új szintjét jelenti, amelyre valódi szükség van.

Ahhoz azonban, hogy az Európai Bizottság befogadhasson egy kezdeményezést, bizonyos
feltételeknek meg kell felelni.

• A kezdeményezés témájának az Európai Bizottság hatáskörébe kell tartoznia.
• Az egymillió szükséges aláírást legalább hét uniós országból kell összegyűjteni.
• Az aláírások gyűjtését egy legalább hét főből álló bizottságnak kell koordinálnia.
• A bizottság tagjainak legalább hét különböző országból kell származniuk.
• Az aláírásokat papíron és elektronikus úton is lehet gyűjteni.
• Ez utóbbihoz az EU biztosítja a szoftvert.
• Az aláírásokat minden tagállamban a helyi hatóságok hitelesítik.

Egyszerűbb szabályok az EP-nek köszönhetően

„Az EP-nek sikerül elérnie, hogy az eredeti javaslatban szereplő kilenc ország helyett elég
legyen hét országban aláírást gyűjteni. Ezenkívül azt is elértük, hogy már az előtt döntsön
a Bizottság egy kérdés befogadhatóságáról, mielőtt elkezdődne az aláírásgyűjtés. További
eredmény, hogy az online aláírásgyűjtéshez a Bizottság biztosítja majd a technikai feltéte-
leket” - magyarázta Lamassoure.

Amint egy kezdeményezést befogadhatónak nyilvánít az Európai Bizottság, a kezdeménye-
zés szervezői a testület előtt részletesen kifejtik a kezdeményezés tárgyát. A Bizottságnak
ezt követően három hónapon belül kell indoklással ellátott tájékoztatást adnia a következő
lépésekről.

Gurmai Zita szerint az európai polgári kezdeményezés egy kiváló lehetőség arra, hogy
csökkenjen az uniós intézmények és a polgárok közötti távolság. „Mindent megtettünk
azért, hogy felhasználóbarát legyenek a szabályok és megfelelően be lehessen vonni a
polgárokat. Figyelemmel kell követni majd, hogy miként működik majd a rendszer, és ha
szükséges, a jövőben meg kell tenni a szükséges változtatásokat” - mondta.
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A legfontosabb tudnivalók egy helyen

Szeretné közvetlenül befolyásolni az uniós jogalkotást? Szeretné, ha meghallgatnák
a véleményét? 2012. április 1-jétől mindebben segíthet az európai polgári kezdemé-
nyezés, amelynek segítségével közvetlenül is beleszólhat az uniós jogalkotásba.
Alkalmazásunk a legszükségesebb tudnivalókat mutatja be.

A huszonkét nyelven elérhető alkalmazás lépésről lépésre ismerteti a polgári kezdemé-
nyezés forgatókönyvét egy elképzelt példa segítségével.

Ezenkívül egy helyen összegyűjti az összes fontos információt, linket és letölthető doku-
mentumot. Az alkalmazás könnyen beilleszthető és továbbküldhető más internetes felüle-
teken is.

A jobb oldalon található linkre kattintva akár már most kipróbálhatja.


