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III. Konkrét kérdések

§ 5. A „tagállamok jelentős számának” kérdéséről

Az EU-Szerződés (új változat) 11. cikkének (4) bekezdése értelmében a polgári 
kezdeményezést támogató uniós polgároknak egyben a tagállamok jelentős számának 
állampolgárait kell, hogy képviseljék. Az azonban nem világos, hogy mit értsünk a „jelentős 
szám” alatt, ezért ezt az EU működéséről szóló szerződés 24 cikkének 1. bekezdése 
értelmében a jogalkotónak kell megállapítania, akinek e tekintetben meglehetősen nagy 
mozgástere marad, hiszen így a tagállamok száma 2 és 26 között bármennyi lehet. Jogilag 
csupán a két szélsőséges változatot zárhatjuk ki, amely szerint a „jelentős szám” 
értelmezésébe a mindössze egy, vagy mind a 27 tagállam is beleférne.

A „tagállamok jelentős száma” kifejezés értelmezését azonban az ellentmondások elkerülése 
végett a Szerződés más vonatkozó rendelkezéseinek fényében kell meghatározni. Eszerint 
figyelembe kell venni, hogy az Európai Unió jogrendszerének egyik legfontosabb alapelve az 
állampolgársági alapon történő megkülönböztetés tilalma. Az uniós jog alkalmazásában tehát 
az uniós polgárok állampolgársága semmiféle jelentőséggel nem bírhat. Ezen alapelvtől 
csupán elfogadható indoklással és csupán annyiban lehet eltérni, amennyiben az egy jogos cél 
elérése érdekében szükséges. A „jelentős” fogalmának értelmezéseként a tagállamok 
számának teljesen önkényes meghatározása ellentétben állna ezen alapelvvel.

A követelmény jogos célja, vagyis, hogy egy polgári kezdeményezés támogatói több 
különböző tagállamból kerüljenek ki, azáltal biztosítható, ha már az európai jogalkotási 
folyamat kiindulópontját sem az egyes tagállamok egyéni érdekei, hanem kellő mértékben az 
összeurópai érdekek határozzák meg. Lényegében ez az oka annak, hogy a kezdeményezés 
kizárólagos joga a Bizottság kezében van. 

Azonban a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségben, az EU 
működéséről szóló szerződés 76. cikke értelmében jogi aktusokat a tagállamok 
egynegyedének kezdeményezésére is el lehet fogadni. Ezáltal maga a Szerződés is utalást 
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a tagállamok számának milyen aránya biztosíthatná kellő 
mértékben az összeurópai érdekek érvényesülését.  Az európai polgári kezdeményezések 
kialakításakor a jogalkotó nem kerülhet ellentmondásba a fenti értékeléssel.

Ebben az összefüggésben az is megfontolandó, hogy az EU működéséről szóló szerződés 76. 
cikke a résztvevő tagállamok szükséges számának tekintetében magára a jogalkotási javaslat 
közvetlen előterjesztésére utal, miközben az európai polgári kezdeményezés „csupán” a 
Bizottság javaslattételre való felszólítását tartalmazza. A polgári kezdeményezés tehát a 
jogalkotási folyamatnak az EU működéséről szóló szerződés 76. cikkében érintett szintjét 
megelőző szintre vonatkozik. Az EU-Szerződés (új változat) 11. cikkének (4) bekezdésében 
foglalt, „a tagállamok jelentős számának” meghatározása csupán akkor tekinthető 
ellentmondás nélkülinek, ha az az EU működéséről szóló szerződés 76. cikkével összhangban 
a tagállamok egynegyedénél kevesebbet jelent.

Az EU-Szerződés (új változat) 11. cikkének (4) bekezdése szerinti „jelentős” szám 
meghatározása tekintetében tehát a jogalkotó mozgástere a jog szerinti és politikailag 
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ellentmondásmentes kereteken belül maradva a tagállamok számának 2 és 6 közötti 
megállapítását teszi lehetővé. Amennyiben az Európai Parlament az európai polgári 
kezdeményezéseknél alkalmazandó feltételek és eljárás megállapításakor világos politikai 
üzenetet szeretne közvetíteni, amely szerint kerüli a polgári kezdeményezésekben való 
részvételi jog gyakorlásának szükségtelen megnehezítését, az EU-Szerződés 11. cikkének (4) 
bekezdése szerinti jelentős számú tagállam számának meghatározásakor a négy tagállam tűnik 
ésszerűnek és arányosnak.

Természetesen a követelmény célját, vagyis, hogy egy polgári kezdeményezés támogatói a 
tagállamok jelentős számának állampolgárait kell, hogy képviseljék, abban az esetben lehet 
megfelelően teljesíteni, ha egyben az ezen tagállamokból kikerülő támogatók kötelező 
minimális létszámát is meghatározzák. E tekintetben az EU-Szerződés 11. cikkének (4) 
bekezdése maga is ésszerű iránymutatást kínál, amennyiben az 1 millió uniós polgárról szóló 
létszámkövetelmény megállapításával azt mondja ki, hogy a lakosság 1/500-a kellőképpen 
reprezentatívnak tekinthető. Ezért ezt az értékelést az egyes tagállamok képviseletére 
vonatkozóan is alkalmazni kellene.

§ 6. A polgári kezdeményezésre vonatkozó egyéb feltételekről

A „tagállamok jelentős száma” kifejezés meghatározásán kívül a rendeletnek tartalmaznia 
kellene olyan megállapításokat is, amelyek az európai polgári kezdeményezéseknél 
alkalmazandó egyéb feltételekre vonatkoznak. Egyrészt felvetődik a kérdés, hogy egy 
személy polgári kezdeményezésben való részvételét az uniós polgárságon kívül további 
szubjektív feltételekhez kellene kötni. Különösen az életkor lehetne ilyen kritérium. Az 
európai polgári kezdeményezést azonban nem kellene csak felnőttekre korlátozni. Az előadó 
véleménye szerint a rendelet tartalmazhatna egy olyan rendelkezést, amely szerint valamennyi 
uniós polgár a 14. életéve betöltését követően részt vehet európai polgári kezdeményezésben.

Egy másik, a rendeletben megválaszolandó kérdés az, hogy magánszemélyek is 
szervezhetnek-e polgári kezdeményezést – vagy minden esetben több személy – és 
amennyiben igen, kell-e valamilyen szervezeti formát alkotniuk, illetve különböző 
tagállamokból kell-e jönniük.

§ 7. Az alkotmányos polgári kezdeményezés problémájáról

A nem kormányzati szervezetekben arról folyik vita, hogy az EU-Szerződés (új változat) 11. 
cikkének (4) bekezdése lényegében magában foglalja-e az alkotmányos polgári 
kezdeményezéseket is, vagyis az olyan kezdeményezéseket, amelyek magukra a Szerződések 
módosítására vonatkoznak. Ez azonban jogi aggályokhoz vezet. 

A polgári kezdeményezésre vonatkozó és a szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezések 
nem „illenek össze”. Az EU-Szerződés (új változat) 11. cikkének (4) bekezdése értelmében a 
polgári kezdeményezés tartalmazza a Bizottság felszólítását arra vonatkozóan, hogy az 
Uniónak javaslatot tegyen jogi aktus elfogadására. Végeredményben az Unió jogi aktusának 
elfogadását célozza, amelyre a Bizottság javaslattételi joggal rendelkezik. Ilyen jogi aktus 
azonban a Szerződések módosítására irányuló több fokozatú, rendes eljárásokban sehol nem 
jelenik meg. 
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A Szerződések módosítása így lényegében egy tagállamok közötti szerződés által jön létre (a 
tagállamok kormányai képviselőinek a megállapodása által, amelyet a tagállamok 
ratifikálnak). Az igaz, hogy a Bizottságnak joga van „Szerződések módosítására irányuló 
javaslatokat” benyújtani a Tanácsnak. A közösségi jog azonban fogalmilag erős különbséget 
tesz egyrészt a „javaslatok”, másrészt a „tervezetek” vagy „kezdeményezések” között, tehát 
kétségbe vonható, hogy egy ilyen „tervezet” „javaslatnak” tekinthető-e az EU-Szerződés 11. 
cikkének (4) bekezdése szerint. Ennél még problematikusabbnak tűnik a – tagállamok által 
aláírandó – módosító szerződéseket az Unió jogi aktusának tekinteni. 

Szintén problematikusnak bizonyul egyetlen köztes lépésre való hivatkozás a Szerződések 
módosítására vonatkozó eljárás folyamán. Így a Szerződések módosítására vonatkozó rendes 
eljárások szerint kell a Tanácsnak az általa a Bizottsághoz benyújtott „Szerződések 
módosítására irányuló javaslatokat” az Európai Tanácsnak továbbítania. Az Európai Tanács 
ennek megfelelően határozatot hozhat arról, hogy ellenőrizteti-e a tervezeteket (egy 
alkotmányozó konvent vagy adott esetben csak egy kormányközi konferencia által), és ez a 
határozat tulajdonképpen vitathatatlanul az Unió jogi aktusának tekinthető az EU-Szerződés 
11. cikkének (4) bekezdése értelmében. Szigorúan véve, a Bizottságnak jelen esetben nincs 
javaslattételi joga, mivel a „tervezete” (amennyiben egyáltalán „javaslatnak” tekinthető) a 
Szerződések „módosítására” vonatkozik és nem pedig a tervezetek ellenőrzéséről szóló 
határozatra.

Figyelmen kívül hagyva e bonyolult jogi kérdést, az előadó számára kétségtelen az európai 
alkotmányos polgári kezdeményezés politikai szükségessége. Az európai intézményeknek, 
éppen az utóbbi években végbement fejlődés alapján örömmel kellene fogadniuk a polgárok 
ötleteit és javaslatait a Szerződések felülvizsgálatára vonatkozóan. 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az Európai Parlament is jogot szerez a 
„Szerződések módosítására irányuló javaslatok” benyújtására. Az előadó véleménye szerint, a 
polgári kezdeményezés mintájára az EU-Szerződés (új változat) 11. cikkének (4) bekezdése 
értelmében, egyben alkotmányos polgári kezdeményezés engedélyezésének lehetőségét is 
ellenőrizni kellene, amely azonban közvetlenül az Európai Parlamentre vonatkozik. Erre 
ugyanolyan feltételek és hasonló eljárás vonatkozna, csupán a címzett lenne az Európai 
Bizottság helyett az Európai Parlament.


	747885hu.doc

