
Svédország 13 500

Dánia 9 750

Németország 74 250

Írország 9 000

Egyesült Királyság 54 000

Hollandia 18 750

Belgium 16 500

Luxemburg 4 500

Franciaország 54 000

Ausztria 12 750

Szlovénia 5 250

Portugália 16 500

Spanyolország 37 500

Olaszország 54 000

Finnország 9 750

Észtország 4 500

Lettország 6 000

Litvánia 9 000

Lengyelország 37 500

Cseh Köztársaság 16 500

Szlovákia 9 750

Magyarország 16 500

Románia 24 750

Bulgária 12 750

Málta 3 750

Görögország 16 500

Ciprus 4 500

HIVATKOZÁSOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

Kérdések és válaszok a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban:
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101209BKG08308/html/ 
Q-A-on-the-citizens'-initiative

Az Európai Bizottság internetes oldala a polgári kezdeményezésről:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_hu.htm

A jogszabály szövege:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:HU:PDF

Kérdésével forduljon:
a Europe Direct szolgálathoz a +00 800 67891011 (díjmentesen hívható) számon, 
vagy az interneten elérhető elektronikus űrlapon is igényelhet tájékoztatást: 
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_hu.htm

* Ne feledje, ezek a számok a Parlament összetételétől függően változhatnak.

Polgári kezdeményezés 
A polgárok szerepének megerősítése

A szükséges 

aláírások 

száma

EURÓPAI PARLAMENT



MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT!

A Lisszaboni Szerződéssel bevezetett európai polgári 
kezdeményezésnek köszönhetően 2012. április 1-jétől az uniós 
polgárok közvetlenebb módon szólhatnak bele az európai 
kérdésekbe. Gyűjtsön össze 1 millió aláírást, és kérje az Uniót egy 
új jogszabály megalkotására! 

Ezt bármely uniós polgár megteheti! Ne feledje azonban: a 
kezdeményezésnek az Unióval kapcsolatos és az Európai Bizottság 
hatáskörébe tartozó kérdésre kell irányulnia (így nem vonatkozhat 
például az uniós Szerződések módosítására). Nem irányulhat továbbá valamilyen 
visszaélésszerű, lényegtelen vagy zaklató jellegű kérdésre. Nem biztos benne, hogy az Ön által 
felvetett kérdés beletartozik-e a Bizottság hatáskörébe? Ne aggódjon. A Bizottság tájékoztatja 
Önt, mielőtt aláírásgyűjtésbe kezdene. 

Bonyolultan hangzik? Pedig nem az. Kezdeményezésének előterjesztése 
igazán egyszerű, csak kövesse az alábbi 10 lépést:

 1. lépés 
Alakítson polgári bizottságot. Legalább hét személyre van 
szüksége, akik hét különböző uniós országban élnek.

 2. lépés 
Vetesse nyilvántartásba kezdeményezését az Európai Bizottságnál az Unió 23 
hivatalos nyelvének bármelyikén. Először gyűjtsön össze néhány alapvető információt: 
a kezdeményezés címét, a kezdeményezés tárgyának rövid összefoglalását, 
hivatkozást az uniós szerződésekre, a polgári bizottság elérhetőségét. 

 3. lépés 
A Bizottság két hónapon belül tájékoztatni fogja, hogy a kezdeményezés megfelel-e 
az alapvető feltételeknek, és így folytathatja-e a következő lépéssel.

 4. lépés 
 A kezdeményezését közzéteszik az online nyilvántartásban, és elkezdheti az 
aláírásgyűjtést – papírformátumban és az interneten. A Bizottság egy ingyenesen 
használható, nyílt forráskódú szoftvert bocsát a rendelkezésére az online gyűjtéshez.

 5. lépés 
Az aláírásokkal együtt felveendő adatok (például név, lakcím, állampolgárság) 
tagállamonként eltérőek lehetnek. Ellenőrizze a nemzeti követelményeket!

 6. lépés 
Nem elég egy országban aláírásokat gyűjteni. Az aláírásoknak az uniós 
országok legalább egynegyedéből kell érkezniük. Mivel az Uniónak jelenleg 
27 tagállama van, legalább hét országban kell aláírásokat gyűjtenie.

 7. lépés 
Az egyes tagállamokban (az uniós tagállamok legalább egynegyedében) 
minimális számú aláírást kell szereznie. És akkor egy kis matematika… 
A számítási mód: szorozza meg az egyes országokban megválasztott 
európai parlamenti képviselők számát 750-nel, így például Cipruson 
legalább 4500, Romániában legalább 24 750 aláírásra van szüksége. 

 8. lépés 
Összegyűlt az 1 millió aláírás? Juttassa el az aláírásokat valamennyi 
érintett uniós országhoz. Az ő feladatuk az érvényesség ellenőrzése. 

 9. lépés 
Befejeződött az ellenőrzés? Mindent rendben találtak? A tagállamok mindegyike 
egy ezt tanúsító igazolást állít ki. Ezeket most be kell nyújtania a Bizottságnak. Fel kell továbbá 
fednie a kezdeményezéséhez kapott minden támogatásra vagy finanszírozásra vonatkozó 
információkat. A Bizottság minden ilyen jellegű információt közzétesz az internetes oldalán.

 10. lépés 
Öné a terep! Bemutatja a kezdeményezését az Európai Bizottságban, 
valamint az Európai Parlament egy nyilvános meghallgatásán. Az Európai 
Bizottság tájékoztatni fogja az ezt követő történésekről és az általa tenni 
kívánt lépésekről, és nyilvánosságra hozza ezeket az információkat.

 1. lépés 2/3. lépés 4/5/6/7. lépés 8/9. lépés 10. lépés 

Az első kezdeményezés 2012 áprilisában 
indítható. Miért nem most? Az új 
jogszabály aláírása után az Unió országai 
12 hónapot kaptak a végrehajtásra, 
mivel szükség van bizonyos új 
nemzeti jogszabályok elfogadására.

A Bizottságnak két 
hónapon belül 
kell válaszolnia.

Egy év áll 
rendelkezésére az 
aláírásgyűjtésre.

Az uniós országoknak 
három hónapjuk van az 
aláírások ellenőrzésére.

A Bizottság három 
hónapon belül 
tájékoztatja, hogy 
mi történik majd a 
kezdeményezésével.

„Ez a kezdeményezés mérföldkő az európai demokrácia fejlődésében”
Jerzy Buzek

23
A kezdeményezést 

23 nyelven vetetheti 

nyilvántartásba

 


