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II. Az eljárásra vonatkozó kérdések

§ 4. Az európai polgári kezdeményezés eljárásáról

Az európai polgári kezdeményezés eljárása négy szakaszra osztható.
 a polgári kezdeményezés bejelentése,

 a polgári kezdeményezéshez szükséges támogató nyilatkozatok összegyűjtése

 a polgári kezdeményezés benyújtása, valamint

 a Bizottság állásfoglalása a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban

Az európai polgári kezdeményezés első szakaszához: (Bejelentés)
Az európai polgári kezdeményezés első szakasza azzal kezdődik, hogy a szervezők a polgári 
kezdeményezést bejelentik a Bizottságnak, és azzal zárul, hogy a Bizottság hivatalos döntést 
hoz a polgári kezdeményezés bejelentésének sikerességéről.

A nem kormányzati szervek felhívják a figyelmet arra, hogy az európai polgári 
kezdeményezés szervezőinek különösen fontos, hogy  már az eljárás korai időpontjában, 
különösen még a támogató nyilatkozatok összegyűjtése előtt a szóban forgó polgári 
kezdeményezés elfogadhatóságával kapcsolatban jogbiztonságot szerezzenek. A 
demokratikus politika szerint szintén támogatni kell ezt a megközelítést. 

Következésképpen ajánlatos a polgári kezdeményezés eljárását úgy kialakítani, hogy már a 
támogató nyilatkozatok összegyűjtése előtt kötelezően elvégezzék az érintett polgári 
kezdeményezés elfogadhatóságának vizsgálatát. Ez történhet a polgári kezdeményezés 
hivatalos bejelentése keretében.

Az illetékes szerv a bejelentés elfogadására és az elfogadhatóság vizsgálatára a körülmények 
függvényében csakis a Bizottság lehet. A Bizottságnak kötelező erejű tanúsítványt kell adnia 
a szervezőknek a polgári kezdeményezés elfogadhatóságáról szóló vizsgálat eredményéről. 
Természetesen más kérdés egy ilyen határozat jogi felülvizsgálata az Európai Unió Bírósága 
vagy az Európai Ombudsman által, valamint a Bizottság felett az Európai Parlament által 
gyakorolt politikai ellenőrzés.

Az eddigi tárgyalások során felvetették azt, hogy átruházzák az elfogadhatóság vizsgálatának 
feladatát egy másik szervre. Megnevezték például az Európai Ombudsmant, valamint az 
Európai Parlamentet. Az ilyen szabályozás előnye nyilvánvalónak tűnik: így már kezdetben 
megelőzhető az a benyomás, hogy a Bizottság maga dönthetné el, hogy egy eléje beterjesztett 
polgári kezdeményezést meg lehet-e tartani. 

Az előadó azonban nem javasolja ezt az utat. A polgári kezdeményezés elfogadhatósága nem 
politikai opportunitás kérdése, hanem egy jogi és jogilag teljesen felülvizsgálható feltétele 
annak, hogy a benne kifejezésre jutatott kérelemmel tartalmilag foglalkozzanak. A polgári 
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kezdeményezés szerződésben előírt címzettjeként a Bizottságnak minden esetben kötelessége 
a kezdeményezésben foglalt felhívás tartalmi vizsgálata előtt a polgári kezdeményezés 
elfogadhatóságának vizsgálatát elvégezni, vagy már a bejelentés keretében (ahogy itt 
javasoljuk), vagy pedig a polgári kezdeményezés benyújtása után. E feltételek mellett, minden 
(további) szerv közbeiktatása az elfogadhatósági vizsgálat céljából végeredményben egy 
újonnan létrehozott, további akadályt jelent a polgári kezdeményezés létrejöttének útjában, 
mivel ebben az esetben nem csupán a Bizottságot, hanem mellette e másik szervet is meg kell 
győzni a polgári kezdeményezés elfogadhatóságáról. 

Az előadó véleménye szerint minden egyes döntést a polgári kezdeményezés 
elfogadhatóságáról szóló kötelező erejű határozatként kell meghozni, és e határozatnak 
jogilag felülvizsgálhatónak kell lennie1. 

Iránymutatások az eljárás lehetséges kialakításához: 

a) Az európai polgári kezdeményezést a szervezőknek kell benyújtaniuk a Bizottságnak. A 
bejelentésnél meg kell adni valamennyi szervező nevét, születési idejét, állampolgárságát és 
lakcímét, valamint a polgári kezdeményezés szó szerinti szövegét az Európai Unió valamely 
hivatalos nyelvén. 

b) A Bizottság megvizsgálja a bejelentett polgári kezdeményezés elfogadhatóságát. A polgári 
kezdeményezés elfogadható, amennyiben megfelel a következő négy feltételnek:

 Tartalmazza az Európai Bizottság felszólítását arra vonatkozóan, hogy az Európai 
Uniónak javaslatot tegyen egy jogi aktus elfogadására.

 Az Európai Uniót az Unió alapját képező szerződések felruházták egy ilyen jogi aktus 
elfogadására vonatkozó jogkörrel. 

  Az Európai Bizottságot az Unió alapját képező szerződések feljogosítják arra, hogy 
javaslatot terjesszen be egy ilyen jogi aktusra. . 

 Az ilyen jogi aktus egyébként nem egyértelműen jogellenes.

A polgári kezdeményezés benyújtásától számított két hónapon belül a Bizottság köteles 
határozni a benyújtás sikerességéről. E határozatnak kötelezően meg kell állapítania a polgári 
kezdeményezés elfogadhatóságát. A benyújtás csak jogi indokkal utasítható el. 

c)A határozat címzettjei a szervezők mint egyének, valamint a nyilvánosság. A határozatról a 
szervezőket tájékoztatni kell, és a Hivatalos Lapban közzé kell tenni. A határozatról az 

                                               
1 Amennyiben e határozatot nem a Bizottság, hanem egy másik szerv hozta, a Bizottság jogilag 
megtámadhatja azt a megsemmisítésre irányuló kereset útján. Az elfogadhatóság megtagadása 
esetén ez a lehetőség a szervezők számára is fennáll. Az alperes mindkét esetben az a szerv lenne, 
amelyik az elfogadhatóságról határozatot hozott. Ezen okokból kifolyólag egy olyan eljárás kialakítása, 
amely szerint az Európai Ombudsman vagy az Európai Parlament lenne felelős a határozatért, azt a 
hátrányt jelentené, hogy ezek a szervek az eljárás hivatalos résztvevőivé válnának, mind a 
bejelentést, mind a jogi felülvizsgálatot illetően, és már nem tudnák ellátni a jogi felülvizsgálatért, 
illetve a politikai ellenőrzésért felelős szerv szerepét.
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Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat haladéktalanul tájékoztatják.

d)A határozatot az Európai Unió Bírósága vagy az Európai Ombudsman az uniós jog 
vonatkozó rendelkezései értelmében jogilag felülvizsgálhatja. Ugyanez érvényes akkor is, ha 
a Bizottság elmulaszt határozatot hozni. 

e)A határozat ismertetésével a Bizottság tájékoztatja a polgári kezdeményezés szervezőit az 
érintett polgári kezdeményezés tárgyára vonatkozó jelenlegi és tervezett 
jogszabálytervezetekről  és azokról a már sikeresen benyújtott polgári kezdeményezésekről, 
amelyek teljes mértékben vagy részben ugyanazon tárgyat érintik.

f)e) A Bizottság honlapján nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást vezet a sikeresen 
bejelentett polgári kezdeményezésekről. 

g)A polgári kezdeményezés szervezői bármikor visszavonhatják a polgári kezdeményezést. 
Ezután úgy tekintendő, hogy nem jelentették be, és törlik a fent említett bizottsági 
nyilvántartásból.

Az európai polgári kezdeményezés második szakaszához: (Beszerzés)
Az európai polgári kezdeményezés második szakasza a sikeresen bejelentett polgári 
kezdeményezés egyéni támogató nyilatkozatainak összegyűjtését, valamint a gyűjtés 
eredményének tagállamok általi hivatalos tanúsítását foglalja magában. 
A nem kormányzati szervek kifejezésre juttatták, hogy ésszerűnek tünne egy bizonyos 
időkorlát megállapítása. A betartandó határidő kezdetének referenciájaként a bejelentés 
sikerességéről szóló bizottsági határozat időpontja szolgálhatna. 

Az előadó véleménye szerint az eljárást úgy kellene kialakítani, hogy a támogató 
nyilatkozatok összegyűjtésének módját illetően a lehetőségek széles körét lehetővé tegye. Ez 
minden esetben felölelné mind a támogató nyilatkozatok „utcán való” összegyűjtésének 
lehetőségét, mind a támogató nyilatkozatok interneten való leadásának lehetőségét, 
amennyiben ennek technikai feltételei megvannak.

Az eljárás e szakaszának fő problémáját a támogató nyilatkozatok hitelességének vizsgálata 
képezi. Ezt semmiképpen nem végezheti központilag a Bizottság. Ezt a feladatot a 
tagállamoknak kellene elvégezniük. Biztosítaniuk kell, hogy a polgári kezdeményezés 
szervezői, a támogató nyilatkozatok összegyűjtésének határideje után egy kötelező erejű 
visszaigazolást kapnak a támogatók számáról, állampolgárságuk szerint felsorolva.

Ezért nem tűnik sem szükségszerűnek, sem jogosnak – a szubszidiaritás elvének tekintetében 
– a támogató nyilatkozatok összegyűjtésére vonatkozóan egységes európai eljárást bevezetni. 
A polgári kezdeményezésről szóló rendeletnek arra kellene korlátozódnia, hogy hatékony 
rendszer bevezetésére kötelezze a tagállamokat a nemzeti joguk keretében, és tartalmazzon 
néhány olyan központi követelményt, amelyeket minden tagállamnak egyaránt figyelembe 
kell vennie. 
Ezenfelül elsősorban a tagállamok kötelessége lenne, hogy megnevezzék a támogató 
nyilatkozatok vizsgálatára illetékes szerveket.
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Iránymutatások az eljárás lehetséges kialakításához: 

a) A polgári kezdeményezéshez legalább egymillió uniós polgár megfelelően kinyilvánított 
támogatása szükséges, akiknek a tagállamok jelentős számát kell képviselniük.

b) A tagállamok nemzeti jogukban rendelkeznek olyan hatékony eljárásról, amely az európai 
polgári kezdeményezésre vonatkozó egyéni támogató nyilatkozatok összegyűjtésére és e 
gyűjtés eredményének hivatalos megerősítésére szolgál.

c) A támogató nyilatkozat akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a támogató nyilatkozatok 
összegyűjtésére megszabott határidőn belül, a tagállami és uniós jog vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban jelentették be. A támogató nyilatkozatok összegyűjtésére 
rendelkezésre álló határidő egy év. Első napja a polgári kezdeményezés bejelentéséről szóló 
határozat kiadását követő harmadik hónap első napja.

d) A támogatásról egyénileg kell nyilatkozni, általában személyes (saját kezű vagy adott 
esetben elektronikus) aláírás révén. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a támogató 
személy nevét, születési idejét, lakcímét és állampolgárságát.  Amennyiben valamely személy 
több állampolgársággal rendelkezik, ezek közül csak egy, általa szabadon megválasztottat kell 
megjelölnie. 
A személyes adatok adatvédelmet élveznek, amelyért a polgári kezdeményezés szervezői 
felelősek. 

e) A polgári kezdeményezés támogatásáról szóló nyilatkozat csak egyszer adható le. Minden 
egyes támogató nyilatkozat tartalmazza a támogató személy eskü hatályával bíró külön 
nyilatkozatát arról, hogy ugyanazon polgári kezdeményezésre korábban nem adott le 
támogató nyilatkozatot.

f) A támogató nyilatkozat a támogató nyilatkozatok összegyűjtésére rendelkezésre álló 
határidő lejárta előtt visszavonható. Az eredetileg kinyilvánított támogatás ezáltal úgy 
tekintendő, hogy a nyilatkozat eleve meg sem született. A szervezőknek erről valamennyi 
támogató személyt tájékoztatniuk kell. Minden támogató nyilatkozatnak tartalmaznia kell a 
támogató személy külön nyilatkozatát arról, hogy e tájékoztatást megkapta.

h) A szervezőktől minden támogató személy megkapja a támogató nyilatkozat másolatát, 
továbbá az eskü hatályával bíró nyilatkozat és a visszavonási lehetőség tudomásul vételéről 
szóló nyilatkozat másolatát.

i) A tagállamok a támogató nyilatkozatokról szóló igazolások vizsgálata után két hónapon 
belül hivatalos tanúsítványt állítanak ki a polgári kezdeményezés szervezői részére a 
szabályszerűen tett nyilatkozatok számáról, a támogató személyek állampolgárságának 
gyakorisága szerint felsorolva. Megfelelő intézkedésekkel biztosítják, hogy az egyes támogató 
nyilatkozatokat csak egyetlen tagállam vonatkozásában tanúsítsák, és hogy a különböző 
tagállamok vagy ugyanazon tagállam különböző helyszínei miatti többszörös tanúsítást 
hatékonyan kiküszöböljék.
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Az európai polgári kezdeményezés harmadik szakaszához (Benyújtás):
Az európai polgári kezdeményezés harmadik szakasza azzal kezdődik, hogy a szervezők a 
polgári kezdeményezést benyújtják a Bizottságnak, és azzal zárul, hogy a Bizottság hivatalos 
határozatot hoz a polgári kezdeményezés benyújtásának sikerességéről. A polgári 
kezdeményezés bejelentésekor alkalmazott eljáráshoz hasonlóan a Bizottság itt is köteles 
határozatot hozni, a határozat tartalmát pedig az Európai Unió Bírósága vagy az Európai 
Ombudsman jogilag felülvizsgálhatja.

Iránymutatások az eljárás lehetséges kialakításához: 

a) Az európai polgári kezdeményezést a szervezőknek kell benyújtaniuk a Bizottságnak. A 
benyújtáskor csatolni kell a tagállamok által a szabályszerűen leadott támogató nyilatkozatok 
számára vonatkozóan kiállított tanúsítványt is. 

b) A Bizottság megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a polgári kezdeményezés támogatásának 
minimális feltételei. A polgári kezdeményezés benyújtásától számított két hónapon belül a 
Bizottság köteles határozni a benyújtás sikerességéről. E határozatnak kötelezően meg kell 
állapítania, hogy a támogató nyilatkozatokra vonatkozó minimális feltételek teljesülnek-e. A 
benyújtás csak jogi indokkal utasítható el. 

b) A határozat címzettjei a szervezők mint egyének, valamint a nyilvánosság. A határozatról a 
szervezőket tájékoztatni kell, és a Hivatalos Lapban közzé kell tenni. A határozatról az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat haladéktalanul tájékoztatják.

d) A határozatot az Európai Unió Bírósága vagy az Európai Ombudsman az uniós jog 
vonatkozó rendelkezései értelmében jogilag felülvizsgálhatja. Ugyanez érvényes akkor is, ha 
a Bizottság elmulaszt határozatot hozni. 

e) A Bizottság honlapján nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást vezet a sikeresen benyújtott 
polgári kezdeményezésekről. 

Az európai polgári kezdeményezés negyedik szakaszához (Állásfoglalás):
Az európai polgári kezdeményezés negyedik szakasza azt az időszakot foglalja magában, 
amelynek során a Bizottság tartalmilag foglalkozik a polgári kezdeményezés céljával. Azzal 
zárul le, hogy a Bizottság hivatalosan állást foglal a polgári kezdeményezésben szereplő azon 
felhívással kapcsolatban, hogy jogi aktusra irányuló javaslatot terjesszen elő. 

A negyedik szakasz az egész eljárás politikailag legérzékenyebb eleme. Végső soron itt dől el, 
hogy a polgárok az európai polgári kezdeményezést valóban az európai jogalkotási 
folyamatban való közvetlen részvétel eszközének tekintik-e, és ezáltal ösztönzik-e őket arra, 
hogy továbbra is mozdítsák elő az európai integrációs folyamatot. Az eljárás kialakításának 
méltónak kell lennie ennek jelentőségéhez.

Teljességgel vitathatatlan, hogy a Bizottság egy polgári kezdeményezés révén önmagában 
nem köteles jogszabályra irányuló javaslatot vagy bármilyen tartalmú javaslatot előterjeszteni. 
Ilyen jogkövetkezmény sem a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseiből nem vezethető le, sem 
nem állna összhangban a polgári kezdeményezés, illetve az Európai Parlament és a Tanács 
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felszólításhoz való jogának a Konvent által kívánt egyenjogúvá tételével. Fordítva pedig: a 
polgári kezdeményezés általi felszólítást azonban semmiképpen nem lehet hátrányosabban 
kezelni, mint a két jogalkotó szerv egyike általi felszólítást. Éppen ellenkezőleg: ahhoz, hogy 
minden kétséget eloszlassunk afelől, hogy a polgári kezdeményezést „ne vennénk annyira 
komolyan”, ebben a szakaszban a legnagyobb fokú átláthatóságra és nyilvánosságra van 
szükség.

Ezért ebben a szakaszban a polgári kezdeményezés szervezői és a biztosok kollégiuma között 
közvetlen párbeszédet kell folytatni, amelynek keretében a szervezők megkapják a jogot arra, 
hogy a polgári kezdeményezés célját részletesen ismertessék. 

Iránymutatások az eljárás lehetséges kialakításához:

a) A sikeresen benyújtott polgári kezdeményezés arra kötelezi a Bizottságot, hogy méltányos 
határidőn belül tartalmilag foglalkozzon a polgári kezdeményezés céljával, és arról 
nyilvánosan állást foglaljon.

b) Ennek keretében a biztosok kollégiuma meghallgatja a polgári kezdeményezés szervezőit, 
és lehetőséget ad számukra, hogy a polgári kezdeményezés célját részletesen ismertessék. 

c) A Bizottság mint a biztosok kollégiuma köteles határozatot hozni a polgári 
kezdeményezésben foglalt felhívással kapcsolatos álláspontjáról. Amennyiben nem 
szándékozik javaslatot előterjeszteni, annak indokait is közli.

c) A határozat címzettjei a szervezők mint egyének, valamint a nyilvánosság. A határozatról a 
szervezőket tájékoztatni kell, és a Hivatalos Lapban közzé kell tenni. A határozatról az 
Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat haladéktalanul tájékoztatják.

d) Ha a Bizottság nem hoz határozatot, azt az Európai Unió Bírósága vagy az Európai 
Ombudsman az uniós jog vonatkozó rendelkezései értelmében jogilag felülvizsgálhatja.
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