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Az európai állampolgári kezdeményezés

A Lisszaboni Szerződés előírja az európai polgári kezdeményezés (European Citizens’ 
Initiative –  ECI) bevezetését. A kezdeményezés – amelyet eredetileg az Európai Konvent 
nem kormányzati szervezetekkel szorosan együttműködve dolgozott ki és csak hosszabb idő 
elteltével került be a Konvent alkotmánytervezetébe – ezáltal különleges újításként jelenik 
meg az európai alkotmányjogban. Az európai polgári kezdeményezés teljesen új eszközt kínál 
a demokrácia Európai Unióban történő megerősítéséhez. A kezdeményezés az első lépés a 
nemzeteket feletti közvetlen demokrácia megvalósítása felé és végrehajtása hozzájárulhat 
ahhoz, hogy hosszabb távon európai nyilvánosságot lehessen létrehozni.

Az európai polgári kezdeményezés jogalapját az Európai Unióról szóló szerződés (EU-
Szerződés, új változat) jövőben érvényes 11. cikkének (4) bekezdése és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés jövőben érvényes 24. cikkének (1) bekezdése tartalmazza. Az e 
polgári kezdeményezésre vonatkozó feltételeket és eljárást rendelet útján határozzák meg, 
amelyet rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni.

I. Általános kérdések

§ 1. Mit jelent a polgári kezdeményezés?

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével tulajdonképpen az Európai Unió valamennyi jogi 
aktusát – vagyis a rendeleteket, irányelveket és határozatokat – az Európai Parlament és a 
Tanács közösen hagyja jóvá a Bizottság javaslata alapján (vö. az EU-Szerződés 289. cikke). 
Egy jogi aktus elfogadásához tehát minden esetben a Bizottság javaslatára van szükség (vö. az 
EU-Szerződés (új változat) 17. cikkének (2) bekezdése).

Miután a tagállamok már az Európai Gazdasági Közösség 1957-es megalapításakor 
meghatározták a Tanács számára, hogy az felkérheti a Bizottságot, „hogy végezze el a Tanács 
által a közös célkitűzések megvalósításához szükségesnek tartott vizsgálatokat, és terjesszen 
be hozzá megfelelő javaslatokat” (vö. eredetileg az EGK-Szerződés 152. cikke, jelenleg az 
EK-Szerződés 208. cikke, a jövőben az EU működéséről szóló szerződés 241. cikke), 35 
évvel később a Maastrichti Szerződéssel és az együttdöntési eljárás bevezetésével végre a 
Parlamentnek is megadták a lehetőséget, hogy a Bizottságot jogalkotási javaslat 
beterjesztésére hívja fel (vö. jelenleg az EK-Szerződés 192. cikke, a jövőben az EU 
működéséről szóló szerződés 225. cikke).

E felhívásra való jogot – amelynek a két jogalkotó szerv jelenleg birtokában van – a jövőben 
az unió polgárainak is meg kell adni. „Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a 
tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy a Bizottság -
hatáskörén belül - terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a 
polgárok megítélése szerint az Alkotmány végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van 
szükség.” Ezzel először vonják be közvetlenül az uniós polgárokat az európai jogalkotási 
folyamatba. Részt vehetnek az európai polgári kezdeményezésben és így a felhívásra való jog 
tekintetében a két jogalkotó szervvel megegyező szintre kerülnek.
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§ 2. A polgári kezdeményezésben való részvétel jogának tartalmáról

Az uniós polgárok az EU-Szerződés (új változat) 11. cikkének (4) bekezdése értelmében 
polgári kezdeményezést indíthatnak. A demokratikus részvételhez való, az EU-Szerződés (új 
változat) 10. cikkének (3) bekezdése szerinti jogból eredően ez a meghatározás az uniós 
polgárok európai polgári kezdeményezésben való részvételének egyéni jogait kívánja 
meghatározni e jog tartalmának részletes kifejtése nélkül. E meghatározás tartalmazza 
továbbá, hogy az ilyen polgári kezdeményezések feltételeire és eljárásaira irányuló rendeletet 
kell elfogadni. A rendeletnek ezáltal nem csupán az a feladata, hogy az európai polgári 
kezdeményezés intézményét működőképessé tegye, hanem az is, hogy ebből kifolyólag a 
szerződés európai polgári kezdeményezéshez való jogról szóló egyes alkotóelemeit 
pontosabban meghatározza.

Az uniós polgárok kétféleképpen vehetnek részt polgári kezdeményezésben: vállalhatják a 
szervező vagy a támogató szerepét. Az európai polgári kezdeményezés megszervezése 
magában foglalja a polgári kezdeményezés bejelentését a Bizottságnál, a támogató 
dokumentumok beszerzését az uniós polgároktól, a polgári kezdeményezés bejegyzését a 
Bizottságnál, valamint a polgári kezdeményezésre irányuló, Bizottsághoz intézett felhívás 
bizottsági tagok csoportjához való benyújtását. Az európai polgári kezdeményezés támogatása 
egy személy hivatalos igazolása arról, hogy a polgári kezdeményezés ügyét, és ezáltal az erre 
irányuló, Bizottsághoz intézett felhívást támogatja. Az európai polgári kezdeményezésben 
való részvétel joga tehát magában foglalja az ilyen kezdeményezés szervezésére és 
támogatására való jogot is.

Ezek a jogok az uniós szervekkel és a tagállamokkal szemben felhatalmazzák az uniós 
polgárokat, hogy kérjék az olyan intézkedések eltörlését, amelyek e jogok gyakorlását 
akadályozzák, korlátozzák vagy kevésbé kívánatossá teszik. E jogok hatékonyabb 
gyakorlásának megvalósítására irányuló eljárás biztosítására is igényt tarthatnak. Az európai 
polgári kezdeményezések szervezői – és ezt a rendeletben feltétlenül egyértelművé kell tenni 
– a polgári kezdeményezés sikeres benyújtásával egyenként kihasználható lehetőséget kapnak 
arra, hogy a polgári kezdeményezés ügyét a bizottsági tagok csoportja számára részletezzék, 
illetve arra, hogy a csoport indokolással ellátott választ adjon az ügyben. Az európai polgári 
kezdeményezéssel kapcsolatos eljárás során különösen az egyenlő elbánás és a hatékony jogi 
védelem alapvető jogait kell biztosítani.

§ 3. Az európai polgári kezdeményezés és az Európai Parlamentnek benyújtott petíció 
megkülönböztetéséről

Az EU működéséről szóló szerződés 24. cikkének (2) bekezdése szerint, a 227. cikkel 
összefüggésben (jelenleg a 21. cikk (1) bekezdése az EK-Szerződés 194. cikkével 
összefüggésben), illetve az EU alapjogi chartájának 44. cikke értelmében valamennyi uniós 
polgárnak, illetve valamennyi uniós lakhellyel rendelkező természetes személynek és 
bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személynek jogában áll petíciót benyújtani az Európai 
Parlamentnek. Az európai polgári kezdeményezésben az EU-Szerződés (új változat) 11. cikke 
(4) bekezdésének értelmében való részvétel joga tehát kiegészíti az európai petíciós jogot, 
mellette létezik, azonban nem helyettesíti azt és így nem is azonos vele.

Egy európai polgári kezdeményezés és egy petíció eredménye bár azonos lehet, – például 



PE414.325v01-00 4/4 DT\747882HU.doc

HU

több személy támogatása esetén mindkettő uniós jogi aktus elfogadásához vezethet –
rendeltetésük alapvetően különböző és így címzettjük és a benyújtásukra vonatkozó feltételek 
is eltérőek.

A címzettek közötti eltérés szembetűnő. A petíciók címzettje az Európai Parlament, a polgári 
kezdeményezéseket a Bizottsághoz nyújtják be. Az európai petíciós jogot az uniós polgárok 
abban a minőségükben kapják, hogy közvetlenül vagy közvetetten érinti őket az Európai Unió 
szuverén jogainak gyakorlása és ebben a minőségükben lehetőségük nyílik a közvetlenül 
választott Európai Parlamenthez fordulni, hogy azt a polgári érdekek képviselőjeként 
tájékoztassák egy bizonyos ügyről, és abban az ügyben intézkedést kérjenek. Ezzel szemben 
az európai polgári kezdeményezés először engedélyezi az uniós polgárok számára, hogy 
közvetlenül vegyenek részt az Európai Unió szuverén jogainak gyakorlásában, azáltal, hogy 
lehetővé teszi számukra, hogy a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez hasonlóan felhívják a 
Bizottságot jogalkotási tervezet benyújtására.

Ebből eredően a két jogi eszközre vonatkozó feltételek is eltérőek. A petíciós jog olyan 
ügyekre vonatkozik, amelyek közvetlenül érintik a petíció benyújtóját vagy benyújtóit, az 
európai polgári kezdeményezés résztvevőire azonban nem vonatkozik ilyen korlátozás és 
annak nem is lenne értelme. A kezdeményezés résztvevőit – épp ellenkezőleg – arra kötelezik, 
hogy – mint az európai szuverén jogokat gyakorlók mindegyike – támogassák az általános 
európai érdekeket és tartsák be az európai jogszabályokat. Az utóbbi követelmény nem 
feltétele petíció benyújtásának.

Az európai polgári kezdeményezés és az Európai Parlamenthez benyújtott petíció közötti 
hasonlóságokat természetesen figyelembe lehet venni a rájuk vonatkozó feltételek és eljárások 
meghatározásakor. A lényegi különbségeket azonban mindenképp meg kell tartani.


