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„…TO FORM A MORE PERFECT UNION…” 

A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS JELENTŐSÉGE, LEHETŐSÉGE  

ÉS JÖVŐJE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

 
Azzal az óhajjal, hogy tovább javítsák az in-
tézmények demokratikus és hatékony működé-
sét, és így azok a rájuk ruházott feladatokat egy 
egységes intézményi kereten belül jobban ellát-
hassák, (…) 
Azzal az elhatározással, hogy továbbviszik azt 
a folyamatot, tovább viszik az Európa népei kö-
zötti egyre szorosabb egység létrehozásának 
folyamatát, ahol a szubszidiaritás elvének 
megfelelően a döntéseket az állampolgárokhoz a 
lehető legközelebb eső szinten hozzák meg, (…) 
Úgy határoztak, hogy létrehozzák az Európai 
Uniót” 

(Az Európai Unióról szóló Szerződés, 
Preambulum) 

 

 

Az Olvasó minden bizonnyal magyarázatot vár, mit keres az Amerikai Egyesült 

Államok Alkotmánya Preambulumának híres kezdete egy, az európai integrációról 

szóló tanulmány címében? A félreértések elkerülése érdekében ezért már most 

rögzíteni érdemes, hogy e tanulmány célja nem az amerikai föderáció és az európai 

integráció összehasonlító elemzése, hanem az európai civil társadalom által hosszú 

évek, évtizedek óta várt lehetőség, a polgári kezdeményezés bemutatása és a hama-

rosan elfogadásra kerülő rendelet-tervezet értékelése. 

Az 1992-ben elfogadott Európai Unióról szóló Szerződés Preambulumából való 

idézet, a „mind szorosabb egység” a polgárközeliség elvárásait hangoztatja. De-

mokratikus és hatékony intézményrendszer, szubszidiaritás, polgárközeliség: olyan 

kulcsszavak ezek, melyek szükségességét és érvényességét senki sem kérdőjelezte 

meg az elmúlt évtizedekben. Célkitűzések, melyeket minden egyes újabb szerződés 

aláírásakor hangsúlyoztak Európa vezetői, s melyek az Alkotmányszerződés (EASZ) 

kidolgozása idején, majd pedig a Lisszaboni Szerződés munkálatai és ratifikálása 

során is oly sokszor hangzottak el. 

Az Európai Unió és a demokrácia kérdésköre nem csak a már működő intézmé-

nyek demokratikusabbá tételét jelent(het)i. A kezdetektől jelen van az a gondolat, 

miszerint Európa nem lesz, nem lehet teljes az állampolgárok részvétele nélkül. De 

hogyan vigyük a lehető legközelebb az állampolgárokhoz a döntéshozatalt? A le-

hető legegyszerűbben – vonjuk be őket. Adjunk nekik is lehetőséget a közvetlen 
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részvételre. Legyen egy új, negyedik szintje az integrációs döntéshozásnak: a kö-

zösségi, a tagállami és a regionális szintek mellett végre jelenhessenek meg a vá-

lasztók is, az immár tizennyolcadik éve uniós állampolgársággal is bíró európai 

polgárok. Az alábbi tanulmány célja, hogy ismertesse, a demokratikus deficit csök-

kentése/feloldása érdekében milyen úton, milyen javaslatok során jutott el az Euró-

pai Unió addig a pontig, hogy megszülessen az európai polgári kezdeményezés 

intézménye, s az erre vonatkozó részletes előírásokat is tartalmazó rendelet-terve-

zet. Ez a lépés ugyanis nemcsak az Unió alapvető jellemzőit erősíti meg (demokra-

tikus intézmények, demokratikus eljárások, szubszidiaritás), de egyben megnyitja a 

közösség legfőbb intézményeinek eddig zárt kapuit az állampolgár előtt – lerakva 

ezzel egy mind tökéletesebb Unió alapjait is. 

 

 

1. Demokrácia és állampolgár az európai integrációban 
 

1.1 Demokratizáció és demokratikus deficit 
 

Az európai integráció szinte kezdetektől meglévő, talán leggyengébb pontja maga a 

demokrácia. Ahhoz nem fér kétség, hogy a tagállamok demokratikus országok – 

ám, mint azt magunk is láthatjuk, sok demokratikus állam közössége még nem 

feltétlen eredményez demokratikus szervezetet. Persze a legalapvetőbb probléma 

maga az integrációra érvényesíthető demokrácia-definíció. Mit értünk uniós de-

mokrácia alatt? Az alapvető emberi és polgári jogok biztosítását? Az alkotmányos-

ságot? Az arányosság és egyenlőség kölcsönös megfeleltetését a tagállamok egy-

más közötti viszonyrendszerében? Az állampolgári legitimációt? Philippe 

Schmitter 2000-ből származó értékelése szerint az EU akkori formájában nem te-

kinthető demokráciának, szerinte a sikeres demokratizációhoz elengedhetetlen, 

hogy új értelmet és formát kapjon az állampolgárság, a képviselet és a döntésho-

zatali rend – e demokratizáció elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az 

integráció teljesen elveszíti lakossági támogatását, a tömegek legitimációját.
1
 

A másik végpontnak tekinthetjük Andrew Moravcsik elemzését, aki a demokra-

tikus deficit védelmében azt hangsúlyozza, hogy hibás az EU-t egy izolált közeg-

ként, a nemzetállamok demokratikus jellemzői alapján értékelni – miközben a 

Westminster-modelltől a deliberatív demokráciáig számos jellemzőt kérnek szá-

mon az integráción, vagyis a realitások helyett ideákat kergetnek a demokratikus 

deficitről és ennek lehetséges megoldásairól értekezők. Emiatt az elemzőnek – 

folytatja Moravcsik – sokszor az a benyomása, hogy az Unió nem demokratikus; 

miközben a modern demokratikus kormányzat jellemzői érvényesek az integráci-

óra. Hiszen a sokszor emlegetett „antidemokratikus szuperállam” adminisztratív, 

jogi és gazdasági akadályokba ütközik (gondoljunk a regionalizáció növekvő je-

                                                 
1 SCHMITTER, Philippe C.: How to democratize the European Union? …and why bother? Roman 

& Littlefield Publishers, 2000, 2-3. o. 



Unger Anna 317 

lentőségére), és igenis érvényesül a közvetett és közvetlen elszámoltathatóság elve 

(az EP- és a nemzeti választások útján). Amennyire kézenfekvő elméletileg az 

összes javaslat, amely az állampolgári részvétel növelésére irányul, a gyakorlatban 

annyira valószínűtlen megvalósíthatóságuk – ehhez ugyanis Moravcsik szerint 

valódi európai demos szükségeltetik, egyfajta „mi-érzet”, közösségi tudat; melyet a 

felmérések és a tapasztalatok sem igazolnak vissza.
2
 Márpedig, ha valóban nincs 

ilyen demos, akkor az uniós demokráciát sem értelmezhetjük az állampolgároknak 

biztosított jogok és lehetőségek felől, hiszen itt a népuralom megvalósíthatóságát 

leginkább az akadályozza, hogy nincs nép, amelyik uralkodna. Moravcsik egy 

2008-as tanulmányában már kifejezetten mítosznak nevezi Európa „demokratikus 

deficitjét”, és azt állítja, hogy az EU nem rosszabb, antidemokratikusabb egyetlen 

tagállamánál sem – ugyanakkor olyan túlzott elvárásokat fogalmaznak meg vele 

szemben, amelyek erősíthetik a demokratikus deficit képzetét.
3
  

Közismert, hogy maga a demokratikus deficit kifejezés David Marquand brit tár-

sadalomtudóstól származik (aki egy időben a Munkáspárt parlamenti képviselője is 

volt). Marquand azért jellemezte így az Európai Közösségeket 1979-es munkájá-

ban (Parliament for Europe), mert hiányolta az intézményrendszer demokratikus 

legitimációját – és számos elődjéhez hasonlóan ő is az Európai Parlament közvet-

len választása mellett érvelt. Az integráció szakirodalmában a demokratikus deficit 

„hivatalos”, általános meghatározására az EP 1988-as leírását szokás ismertetni. Az 

Európai Parlament 1988-ban elfogadott jelentése az Európai Közösségek demok-

ratikus deficitjéről alapvetően a politikai intézményekre és eljárásokra koncent-

rálva, e jelenség két, egymásból következő tényezőjét említi.
4
 Az első elem a tagál-

lami hatáskörök közösségi szintre emelése, a második pedig az a sajátosság, hogy 

amíg korábban e hatáskörök egy közvetlen legitimációval bíró intézménynél (tag-

állami törvényhozás) voltak, addig a közösségen belül már egy, közvetett legitimá-

cióval is nem (Európai Bizottság), vagy csak áttételesen bíró testülethez (Tanács) 

kerülnek.
5
 Fontos hangsúlyoznunk azonban, hogy az 1988-as jelentés óta történt 

előrelépés e téren: egyrészt az elmúlt évtizedekben EP fokozatosan, szinte teljes 

mértékben társ-jogalkotóvá nőtt a Tanács mellé, másrészt pedig a Maastrichti Szer-

ződés a Bizottság elnökéről, majd az Amszterdami Szerződés a Bizottság testületé-

ről való döntést is az EP kezébe adta, így mára a Bizottság ugyanolyan közvetett 

legitimációval bír a közvetlenül választott EP-n keresztül, mint a Tanács – vagyis a 

nemzeti parlamentek által választott kormányok – tagjai, és testülete. 

                                                 
2 MORAVCSIK, Andrew: In defence of the ’democratic deficit’: reassessing legitimacy in the 

European Union. Journal of Common Market Studies, Vol. 40. No. 4. 2002, 603-617. o. 
3 MORAVCSIK, Andrew: The Myth of Europe’s “Democratic Deficit”. Intereconomics: Journal of 

European Economic Policy. Vol. 43. No. 6. November-December 2008, 331-340. o. 
4 European Parliament: Report drawn up on behalf of the Committee on Institutional Affairs on 

the democratic deficit in the European Community, PE 111.236/fin.1., February, 1988 
5 NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Korona Kiadó, Budapest, 1998, 226-230. o. 
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Marquand javaslata, majd az EP 1988-as jelentése óta azonban sokan sokféle ér-

telemben használták és használják e fogalmat: van, aki az elszámoltathatóság és a 

felelősség hiányát említi,
6
 van, aki a politikai szereplők és programok közötti ver-

senyt hiányolja.
7
 Az eltérések ellenére is azonban van egy alapvető jellemzője, 

központi magja az összes értelmezésnek – ez a mag az „elfelejtett állampolgár”; az 

egyén, az uniós polgár és az Unió, mint a korábbi nemzeti szuverenitást egyre nagyobb 

részben magába olvasztó politikai szervezet közötti, meglehetősen gyönge kapcsolat. 

 

1.2 Az állampolgár tündöklése Maastricht után 
 

Érdekes sajátossága az európai egység történetének, hogy miközben a demokrati-

kus deficit már az 1970-80-as években az integrációs diskurzus egyik alapvető 

témája volt, az egyén, mint e kihívás központi szereplője („kárvallottja”) nem poli-

tikai, hanem alapvetően gazdasági szereplőként jelent meg a Közösségben. Amint 

arra John Erik Fossum hívja fel a figyelmet, évtizedek kellettek ahhoz, hogy a 

munkásból állampolgárokká váljunk – az uniós joganyagokban is. A Montánunió-

tól (1951) egészen a négy szabadság elvét megteremtő Egységes Európai Okmá-

nyig (1986) az egyén alapvetően és leginkább, mint munkavállaló, munkás 

(worker) kapott szerepet az európai egységben. Az Egységes Okmány újítása, hogy 

a négy szabadság elvei között megjelent a személyek szabad mozgása is – ezzel 

tehát a gazdasági szereplő (munkavállaló) mellé odakerült a társadalmi szféra ala-

nya (személy) is. Az utolsó lépcsőt az Európai Unióról szóló Szerződés (1992) 

jelentette, amely bevezette az uniós (állam)polgárság
8
 intézményét, és ehhez – az 

1979 óta létező közvetlen EP-választás mellett – alkotmányos-politikai alapjogokat is 

hozzárendelt. Fossum rögzíti, hogy e „polgárrá érlelési folyamat” volt az első lépés 

ahhoz, hogy az uniós identitás kérdése egyáltalán felmerüljön.
9
 Az integráció e 

jellemzője azonban válasz lehet azokra a felvetésekre is, melyek az egységes európai 

démosz hiányával érvelnek, amikor a demokratikus deficit feloldására javasolt 

kezdeményezéseket kritizálják. Ha belátjuk, hogy az egyén mindössze 18 éve tud 

valóban (állam)polgárként viselkedni az integrációban, akkor aligha várhatjuk el, hogy 

e szűk két évtized alatt valódi politikai testté, egységes entitássá formálódjon. 

                                                 
6 MAJONE, Giandomenico (1998): Europe’s democratic deficit: The Question of Standards. Euro-

pean Law Journal, Vol. 4. No.1. March 1998, 25-27. o. 
7 HIX, Simon: The End of Democracy in Europe? How the European Union (As Currently 

Designed) Restricts Political Competition? Working Paper, First Draft, 2003, 8-12. o. 
8 Azért alkalmazom az (állam)polgár írásmódot, mert az uniós állampolgárság kiegészítő állampol-

gárságot eredményez: nem azonos a nemzeti állampolgárság intézményével, és kettős állam-

polgárságot sem jelent, ugyanakkor a magyar nyelvben használt ’polgár’ fogalma megítélésem 

szerint nem jelzi kellőképpen azt az alapjogi-politikai tartalmat, amit a ’citizenship’, vagy ’la 

citoyenneté’ fogalom takar 
9 FOSSUM, John Erik: Identity-politics in the European Union. ARENA Working Papers, 

2001/01/17, 3-7. o. 
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Az uniós állampolgársággal együtt bővültek az állampolgárok számára biztosított 

politikai jogok (nemzeti állampolgárságtól független, lakóhelyhez kötött aktív és 

passzív választójog a helyhatósági választásokon, kibővült diplomáciai védelem, 

petíciós jog az EP felé), és az Unió intézményrendszere is kibővült egy új szerep-

lővel, az Európai Unió Ombudsmanjával. 

A következő nagy lépés az integráció történetében az Alapjogi Charta kidolgo-

zása, és 2000. decemberi nizzai aláírása volt. Ennek előzménye az Európai Tanács 

(ET) 1999-es kölni ülése volt, ahol az állam- és kormányfők deklarálták: elérkezett 

az ideje annak, hogy az alapvető jogok egyetlen dokumentumban rögzítve nagyobb 

nyilvánosságot kapjanak. A dokumentum preambuluma egyértelműen megfogal-

mazza megalkotásának célját: „a társadalmi változások, a társadalmi haladás, 
valamint a tudományos és technológiai fejlődés fényében szükséges az alapvető jogok 

megerősítése e jogoknak egy chartában való kinyilvánítása útján”. A Charta további 

sajátossága, hogy ezt az EP, a Bizottság és a Tanács közösen adta ki – kötelező ér-

vényt, az alapszerződésekkel azonos kötőerőt pedig csak a Lisszaboni Szerződéssel (6. 

cikk), egészen pontosan annak 2009. december 1-i hatályba lépésével nyert el. 

Mind a maastrichti reformok (állampolgárság, helyhatósági választásra vonat-

kozó szabályok, petíciós jog), mind az Alapjogi Charta nagy előrelépés volt az 

Unió életében: azonban továbbra is adós maradt a polgárok politikai részvételi 

jogainak kiterjesztésével, az állampolgár és az Unió közötti közvetlen kapcsolat 

megerősítését célzó intézményi megoldások megteremtésével. 

 

 

2. Közvetlen demokrácia-tervek az európai integrációban 
 

A demokratikus deficit körüli több évtizedes vita nemcsak az akadémiai színtéren 

volt hatással: az európai integráció történetében periodikusan újra és újra megje-

lenő reformelképzelések is reagálni próbáltak e kihívásra. Mint láttuk, az EUSZ 

bevezetésével egy időben számos ponton meg is erősítette az uniós (ál-

lam)polgárság intézményét – azonban a demokratikus deficit ezzel érdemben nem 

csökkent. Leginkább azért nem, mert azok a lehetőségek, melyeket e reformok 

megnyitottak az állampolgárok számára, nem a közösségi döntéshozatalra, és a 

közösségi politikai színterekre irányultak. Ezek a reformlépések, bármilyen elvitat-

hatatlan jelentőséggel is bírnak, nem csökkentették a legitimációs hiányosságokat, 

nem teremtettek lehetőséget az elszámoltathatóságra, nem rendezték át a felelős-

ségi viszonyrendszereket sem. 

A demokrácia-deficit kihívására az 1990-es években egy új, ám sokáig kevéssé 

ismert válasz született, melynek lényege, hogy a szuverenitás terén elszenvedett 

veszteségeket a közvetlen demokrácia kiterjesztésével kell pótolni. Civil szerveze-

tek, társadalomtudósok és európai politikusok számos, egymást átfedő és egymás-

tól eltérő javaslatot fogalmaztak meg – és látni fogjuk, hogy ami 1995-96-ban még 

elképzelhetetlennek tűnt, a 2004-ben már az Európai Alkotmányszerződés (EASZ) 
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sokat emlegetett reformjaként került ismét a közösségi politikai nyilvánosság napi-

rendjére, majd a dokumentum ratifikációs kudarca után végül a Lisszaboni Szerző-

dés intézményesítette a polgári kezdeményezést az Unióban. 

A javaslatok egyszerre érkeztek intézményes szereplőktől (EP), a civil társada-

lom részéről (EUROTOPIA, Mehr Demokratie), és a közvetlen demokráciával 

foglalkozó agytrösztöktől (IRI-Europe). A leggyakrabban hangoztatott indokokat – 

melyekben átfedések és ok-okozati összefüggések is találhatók – az alábbiakban 

lehet összefoglalni: 

- biztosítani kell az állampolgárok beleszólási lehetőségét a – korábban tagál-

lami, de jelenleg már – közösségi politikákba is; 

- nyilvánosabbá kell tenni az EU intézményrendszerét; 

- a közvetlen demokrácia lehetősége újabb, érdemi tartalmat adhatna az uniós 

(állam)polgárság jogintézményének; 

- az európai szintű közvetlen demokrácia erősíthetné az „európai szellemiséget”, 

csökkenthetné a közösségi intézményekkel szembeni jelenlegi bizalmatlanságot; 

- a nemzeti kormányok nem minden esetben a polgárok valódi akaratát kép-

viselik, ezért a jelenleg ismert három – regionális, tagállami és közösségi – 

döntéshozatali szint mellett a közvetlen részvétel lehetősége egy negyedik, 

az állampolgárok szintjét teremthetné meg. 

Az alkotmány-előkészítő Konvent munkájának kezdetén ismét napirendre került 

e téma: megjelentek azok az elképzelések, melyek a testület által elkészítendő új 

alapszerződésről/alkotmányról összuniós népszavazást javasoltak – a részletekben 

azonban jelentős eltérések voltak. E tanulmánynak nem célja, hogy az összuniós 

népszavazásra vonatkozó tervezeteket és az e körül kialakult vitákat ismertesse – 

azonban azt fontos jelezni, hogy e kérdés nem veszített aktualitásából, még akkor 

sem, ha egyébként az integrációs népszavazások száma csökken, és – az Alkot-

mányszerződés bukásán okulva – a politikai szereplők lehetőségeikhez képest 

megpróbálják elkerülni a népszavazási ratifikációkat. Az Alkotmányszerződésnek 

minden kudarca ellenére azonban történelmi erénye, hogy a közösségi döntésho-

zatal demokratikusabbá tételét érintő reformja a részvételi demokrácia elvének 

deklarálása, és ezzel együtt az egymillió állampolgár támogatásához kötött európai 

polgári kezdeményezés bevezetése volt (EASZ I. rész 47.4. cikk.). A Lisszaboni 

Szerződés átemelve e passzust az EASZ-ból, szintén deklarálta a polgári kezdemé-

nyezés lehetőségét – és ez a lépés még akkor is történelmi jelentőségű, ha egyéb-

ként a közvetlen demokrácia „leggyengébb” eleméről van szó. 

 

 

3. Polgári kezdeményezések az Európai Unióban  

2006-tól napjainkig 
 

Annak ellenére, hogy az Alkotmányszerződés kísérlete kudarcot vallott, és ezzel 

meghiúsulni látszott az állampolgári kezdeményezések lehetősége is az Unióban, 
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2004-től a jogszabályi háttér hiányának ellenére is sajátos kezdeményezés-hullám 

indult útjára Európa-szerte. E kezdeményezések, noha semmilyen jogi kötőerővel 

nem rendelkeztek, annyiban mindenképp sikeresnek mondhatók, hogy jelezték az 

Unió intézményes szereplői felé: az érdekeltek tudják, hogy a polgári kezdeménye-

zés lehetősége nem kivitelezhetetlen uniós szinten, és a közvetlen részvételre társa-

dalmi igény is lenne. Nyolc év távlatából úgy tűnik, az 2005-2006-ban megjelenő 

„első fecskék” jelentősége nem is annyira a javasolt témáikban rejlik, hanem ma-

gában a fellépésben, a kezdeményezés tényében – hiszen annak ellenére is neki-

fogtak, hogy tudhatták, érdemi döntéshozatali hatása aligha lehet javaslatuknak. 

Az első, Európa-szerte érdemi visszhangot kiváltó javaslat sajátossága, hogy nem 

outsider politikai szereplő, hanem egy akkori EP-képviselő, ma az EB svéd dele-

gáltja, Cecilia Malmström kezdeményezte néhány képviselőtársával együtt: az 

úttörő OneSeat Initiative (www.oneseat.eu) azért indult 2006 májusában, hogy 

szűnjön meg az EP hármas (Brüsszel, Strasbourg, Luxembourg) ülésezése, és 

Brüsszel legyen a központ. Érveik közt szerepelt, hogy a világon működő parla-

mentek közül egyedülálló módon csak az EP-nek nincs egyetlen székhelye, hogy a 

képviselőknek Strasbourgban és Brüsszelben is van irodájuk (a titkárságoknak 

Luxembourgban is), és ez a szétszórt megoldás az EP költségvetésének mintegy 

15%-át elviszi (ennek legnagyobb arányát a strasbourgi ülések jelentik, amely 

évente csupán maximum 60 napot jelent!). A 2006-os számítások szerint az egyet-

len brüsszeli székhely intézményesítésével évente mintegy 200 millió euró lenne 

megspórolható – amely nagy összegnek tűnik ugyan, de ha belegondolunk, hogy a 

több mint 700 képviselő titkársága is hetente-kéthetente útra kel, akkor az EP „za-

rándoklatainak” létszáma a 3000 főt is elérheti. Joggal merült fel e javaslat ellenér-

veként az évezred elején átadott, majdnem félmilliárd euróba került új strasbourgi 

EP-épület jövőbeli kihasználásának kérdése: a kezdeményezők felvetették, hogy 

otthont adhatna egy újonnan létrehozott, magas minőségű Európai Egyetemnek is. 

E kezdeményezés részleges sikert ért el: sikerült összegyűjteni az egymillió aláírást 

összesen 25 tagállamban, ezzel bizonyítva, hogy igenis létezhetnek olyan közös 

európai ügyek, melyek az európai polgárt mozgósíthatják – azonban mint az köz-

ismert, az EP a mai napig három helyen ülésezik, a konkrét célt tehát nem sikerült 

elérni.
10

 Kezdeményezés indult 2006-ban magáért a kezdeményezésért is: az EASZ 

bukása után European Citizens’ Initiative (www.citizens-initiative.eu) címmel civil 

szervezetek azt kérték, hogy függetlenül attól, hogy mikor és milyen új alapszerző-

dés születik, vezessék be az EASZ-ban megismert polgári kezdeményezés lehetőségét. 

Egy másik fontos kezdeményezés az ún. 112 Initiative volt, melyet 2005-ben 

azért indított a European Emergency Number Association (és melyet szintén sok 

EP-képviselő támogatott), hogy Unió-szerte mindenütt a 112 legyen a segélyhívó 

szám. A kezdeményező szervezet összesítése szerint ugyanis 15-30% közötti volt a 

                                                 
10 BERG, Carsten – CARLINE, Paul – KAUFMANN, Bruno – LEINEN, Jo – WALLIS, Diana (szerk.): 

Initiative for Europe. Handbook 2008. The guide to transnational democracy in Europe. Initiative 

and Referendum Institute Europe, Marburg, 2008, 18-19. o. (a továbbiakban Handbook) 

http://www.oneseat.eu/
http://www.citizens-initiative.eu/
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sikertelen segélyhívások aránya (ez több ezer életet jelentett évente), mert a se-

gélykérő nem ismerte az adott államban érvényes hivatalos segélyhívó számot. Ez 

a kezdeményezés sikert ért el, a Bizottság ugyanis felkarolta az ötletet, és mára 

minden tagállamban kötelező lett e szám segélyhívásként való működtetése, füg-

getlenül attól, hogy abban az országban mi a hagyományos megoldás.
11

  

2010 februárjában Martin Kastler német néppárti EP-képviselő indította el Sza-
bad Vasárnap (www.free-sunday.eu) című kezdeményezését, amely a munka-men-

tes vasárnapért született, többek között abból a megfontolásból, hogy a jelenlegi 

felborult munkarend helyett visszatérjen a hétvége a családok életébe, és a gyere-

kek legalább vasárnaponként szüleikkel lehessenek. A kezdeményező egészség-

ügyi, szociális érveket is felsorol honlapján, melyet támogatnak vallási közösségek 

és civil szervezetek is – és mintegy 15 ezer állampolgári aláírás. 

Ha a 2006-tól máig terjedő időszakot tekintjük, több mint 20 kezdeményezést le-

hetne felsorolni: a GMO-mentes EU-ról szóló kezdeményezéstől kezdve (mely 

szintén teljesítette az 1 milliós támogatást), a szociális Európa fenntartásán át a 

páneurópai közszolgálati-köztisztviselői kar létrehozásáig, vagy éppen az uniós 

(állam)polgárságnak a kiterjesztését mindazokra, akik tartózkodási engedéllyel 

élnek valamelyik tagállamban. A kezdeményezők között egyszerre találunk emberi 

jogi szervezeteket, magát a Greenpeace-t, EP-képviselőket, vagy éppen az uniós 

szakszervezeti konföderációt, az ETUC-t.
12

 Az elmúlt évek tapasztalatai és esemé-

nyei tehát azt bizonyítják, hogy a polgári kezdeményezés lehetősége igencsak ked-

vező társadalmi fogadtatásra talált, és a teljes szabályozás megteremtése után való-

színűleg számos kezdeményezés indul majd útjára Unió-szerte. 

 

 

4. Az európai polgári kezdeményezés 
 

4.1 A polgári kezdeményezés és a közvetlen demokrácia 

 

A polgári kezdeményezés alapszerződésben (11. cikk) olvasható szabályozása a 

következő: „Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy je-

lentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – 
hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, ame-

lyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi 
aktus elfogadására van szükség. Az ilyen kezdeményezésekre alkalmazandó eljárá-

sok és feltételek meghatározására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

21. cikke első bekezdésének megfelelően kerül sor.” 
Az újonnan bevezetendő intézmény a közvetlen demokrácia általánosan elismert 

intézményei közül az ún. napirend-kezdeményezés (agenda initiative) csoportjába 

tartozik. Ezt az intézményt – melynek hazai megfelelője a népi kezdeményezés – a 

                                                 
11 Handbook: i.m. 18-19. o. 
12 Handbook: i.m. 8-17. o. 

http://www.free-sunday.eu/
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közvetlen demokrácia leggyengébb elemeként is értékelhetjük. A napirend kezdemé-

nyezés lényege, hogy a választópolgárok egy meghatározott száma támogat egy javas-

latot annak érdekében, hogy a törvényhozó hatalom azt napirendjére vegye, megfon-

tolja, megvitassa – anélkül, hogy e kezdeményezésről végül népszavazás döntene.
13

  

A napirend-kezdeményezések hátránya, hogy érdemi döntési lehetőségeket nem 

biztosít az állampolgárok számára, hiszen egyetlen funkciója, hogy a döntéshozók 

figyelmét ráirányítsa arra a témakörre, melyet az állampolgárok kezdeményeztek. 

Egy napirend-kezdeményezésből a döntéshozók számára egyetlen kötelezettség 

származik: legalább egyszer napirendre kell venni, és tárgyalni kell az indítvány-

ban szereplő ügyről, problémáról. Sajátos módon azonban ereje, a napirend-kez-

deményezés alkalmazásának előnye is abban a sajátosságában rejlik, hogy tág 

mozgásteret biztosít az intézményes és hagyományos döntéshozatali szereplők 

számára. Egy-egy napirend-kezdeményezés a választott politikusok számára is 

kedveltebb, elfogadhatóbb eljárás, kiváltképp, ha az adott országban nincs jelentős 

hagyománya és magas színvonalú kultúrája a közvetlen társadalmi részvételnek. 

Ilyenkor ugyanis a választott politikus nem a „lakossági kényszert”, és nem a meg-

választásából eredő hatalmának korlátozását látja a kezdeményben – vagyis a köz-

vetlen állampolgári hatalomgyakorlással szembeni politikusi averziók nincsenek 

jelen. A választott döntéshozók a népszavazási kezdeményezések számukra ulti-

mátum-jellegű indítványaival ellentétben ilyenkor egy javaslatot kapnak csupán, 

melynek jövőjéről, érdemi továbbfejlesztéséről vagy negligálásáról mindenfajta 

közvetlenül ható politikai következmény (például ügydöntő népszavazás) nélkül ők 

dönthetnek.
14

 Feltehetően a sokkal kevésbé aktivista jelleg eredményezi, hogy míg 

a lakosság alig néhány országban kezdeményezhet csupán népszavazást, addig a 

napirend-kezdeményezés valamilyen formában (nem mindig ezen a néven) jóval 

több – mintegy 20 – európai országban létező intézmény.
15

  

A közvetlen demokrácia klasszikus (és sokszor negatíve elfogult) értelmezése 

alapján – lásd például Sartori leírását,
16

 mely szerint a közvetlen demokrácia nem 

                                                 
13 KAUFMANN, Bruno – BÜCHI, Rolf – BRAUN, Nadja (szerk.): Guidebook to direct democracy. In 

Switzerland and beyond. The Initiative and Referendum Institute Europe. 2008, 231. o. (a továb-

biakban Guidebook) 
14 Magyarországon ebből a szempontból is sajátos képet kapunk: a civil szféra egyetlen sikeres, 

valódi jogalkotási következményekkel járó kezdeményezést tudott felmutatni: az állatvédők 

sikeres kezdeményezésének köszönhetően vette napirendre, majd szigorította a parlament az 

állatkínzásra vonatkozó büntetőjogi szabályokat (Tolna megyei Állat- és Természetvédő Alapít-

vány népi kezdeményezése, 2003). Civil kezdeményezésű népszavazást sikeresen csak a Magya-

rok Világszövetsége tudott kezdeményezni; a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kivé-

telével senkinek sem sikerült kezdeményezését átvinni az alkotmányossági labirintuson – holott 

mind a 2008-as tb-mentő népszavazási kezdeményezés, mind a 2009-es Seres Mária-féle képvi-

selői költségtérítésekre vonatkozó népszavazási kezdeményezés messze meghaladta a szükséges 

aláírás-mennyiséget.   
15 SCHILLER, Teo: Direct Democracy in Europe: comparing initiative instruments. ECPR General 

Conference, Budapest 8-10 September, 2005, Working paper 2-9. o. 
16 SARTORI, Giovanni: Demokrácia. Osiris, Budapest, 1999 
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más, minthogy az állampolgár közvetlenül, a képviseletet kizárva dönt a közügyek-

ről – a napirend-kezdeményezés természetesen nem lehetne a közvetlen demokrá-

cia része. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a modern közvetlen demokrácia nem 

egyenlő a képviselet kizárásával, és nemcsak a teljesen közvetlen és konkrét dön-

téshozói (tehát szavazással, konkrét állampolgári döntéssel járó) helyzeteket, lehe-

tőségeket tartja a közvetlen demokrácia részének, hanem a döntéshozatalt kiter-

jesztőbb értelmében véve, a döntéskezdeményezésben való részvételnek is nagy 

jelentőséget tulajdonít. 

A korábban már bemutatott kezdeményezések is jól példázzák, hogy a leggyak-

rabban emlegetett előítéletekkel szemben, melyeket a közvetlen demokráciával 

szemben elsőként szoktunk hallani, e kezdeményezések nem demagóg, megvaló-

síthatatlan, vagy a demokráciára káros követeléseket (pl. ingyen sör bevezetése, 

kisebbségeket sértő, jogaikat korlátozó javaslatok, stb.), hanem kifejezetten szak-

politikai, és társadalmi vitára alkalmas javaslatokat tartalmaznak. Az EP végleges, 

és kevésbé költséges elhelyezése, az uniós segélyhívószám bevezetése, vagy éppen 

az üzletek vasárnapi kötelező zárva tartása mind-mind olyan kezdeményezések, 

melyek nem borítják fel az Unió működését, nem járnak a költségvetést elviselhe-

tetlenül megterhelő következményekkel, és különösebb radikális reformok nélkül 

is kivitelezhetők. Az természetes, hogy minden ilyen téma magában hordja a vitát – 

lehetnek érvek mellette és ellene, azonban az aligha vitatható, hogy pusztán azért, mert 

ezt állampolgárok kezdeményezik, és javasolják a Bizottságnak, e tény még nem 

eredményezheti e közpolitikai javaslatok figyelmen kívül helyezését, eliminálását. 

Az európai polgári kezdeményezés bevezetésékor vizsgálnunk érdemes, hogy ez 

a megoldás mennyire ismert a tagállamok alkotmányos szabályozásában. A napi-

rend-kezdeményezés jelenleg az EU túlnyomó részében, 19 tagállamban létező 

intézmény – van, ahol csak regionális-helyi szinten, de alkalmazott megoldás.
17

 

Bevezetésével tehát nem egy abszolút ismeretlen elem kerül a közösségi döntésho-

zatali rendszerbe, hanem olyan lehetőség, amely a hazai gyakorlatból már ismert 

lehet az europolitikusok számára is. 

A másik vizsgálandó kérdés, hogy az uniós döntéshozatalt mennyiben módosítja 

e megoldás. Ami tény: mindenképpen eredeti, új megoldás a polgári kezdeménye-

zés annyiban, hogy az állampolgárok eddig nem fordulhattak közvetlenül a Bizott-

sághoz. Ennek óriási jelentősége van, hiszen európai jogszabályt csak a Bizottság 

kezdeményezhet – a polgári kezdeményezéssel pedig a Lisszaboni Szerződés a 

jogalkotási folyamat egészét megnyitotta az állampolgárok előtt. Más szempontból 

viszont a polgári kezdeményezéssel nem történt más, minthogy az EP és a Tanács 

számára már régóta biztosított lehetőség a lakosság felé is megnyílt. Ugyanis mind 

a Tanács (az EGK Szerződés 1957-től, jelenlegi 241. cikk), mind az EP (az EGK-

szerződés Maastrichti módosítása 1992-től, jelenlegi 225. cikk) bizonyos, általa 

fontosnak ítélt kérdésekben jogalkotási indítvánnyal fordulhat a Bizottság felé. A 

                                                 
17 Guidebook: i.m. 216. o. 
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Bizottság tehát már eddig is szembesülhetett azzal, hogy kívülről kap felkérést egy-

egy témakörrel kapcsolatos jogalkotásra (illetve ennek elindítására). Tény, hogy az 

állampolgári kezdeményezések feltehetően arra kényszerítik majd a Bizottságot, 

hogy módosítson szervezeti rendszerén – valószínűleg létre kell hozni majd egy, a 

javaslatokat fogadó és azokat nyilvántartó részleget. Azonban azt nem állíthatjuk, 

hogy a polgári kezdeményezés alapvetően megváltoztatná a Bizottság helyét az 

uniós döntéshozatali hierarchiában, hiszen továbbra is bírja a jogszabály-kezdemé-

nyezés kizárólagosságának jogát. Ezt – ahogy az EP és a Tanács javaslati sem, úgy 

– a polgári kezdeményezés sem gyengíti. 

Eredeti formájában az európai polgári kezdeményezés az Alkotmányszerződés 

szerint a részvételi demokrácia biztosítékaként került volna be az uniós döntésho-

zatali rendszerbe (I. rész, 47. cikk 4. pont). A lisszaboni megoldás ugyanakkor 

elhagyja a korábban használt „részvételi demokrácia” terminológiát, a közvetlen 

demokrácia pedig meg sem jelenik a szövegben. A hatályos Európai Unióról szóló 

Szerződés II. cím 10. cikke deklarálja, hogy „az Unió működése a képviseleti de-

mokrácián alapul”,
18

 a 11. cikk pedig – a participatív demokrácia említése nélkül – 

lényegében a képviseleten túli részvételi, deliberatív jellegű működés jelentőségét 

és színtereit ismerteti, s ennek részeként tartalmazza a polgári kezdeményezést. 

Mindez természetesen a polgári kezdeményezés jelentőségéből semmit nem von 

le – a lényeg ugyanis nem az, hogy elviekben deklaráljuk-e a közvetlen vagy a 

részvételi demokrácia értékét és jelentőségét az uniós jogban, hanem az, hogy az e 

célokból bevezetett intézmények alkalmasak-e arra, hogy valódi részvételt és köz-

vetlenséget biztosítsanak, vagy sem. A polgári kezdeményezés első olvasatra tö-

kéletesnek tűnő lehetősége azonban számos további kérdést vet fel: elég csak arra 

gondolnunk, hogy maga az alapszerződés is külön – ráadásul nem pontosan neve-

sített – jogszabály hatáskörébe utalja szinte az összes fontos részlet meghatározá-

sát. Az Európai Bizottság által 2009 novemberében nyilvánosságra hozott Zöld 

könyv az európai polgári kezdeményezésről e részleteket járja körbe. 

 

4.2 A Bizottság Zöld Könyve, a társadalmi vita  
és a jogszabálytervezet  

 

Amikor az Alkotmányszerződés vitája zajlott, többen is felvetették már a részletes 

szabályozás főbb szempontjait is – ugyanakkor az alkotmányozás kudarca ismét 

levette a mainstream európai nyilvánosságból e kérdést, amely így visszakerült az 

akadémiai világ, az agytrösztök és NGO-k körébe. Azonban a Lisszaboni Szerző-

dés aláírása után világossá vált, hogy elérkezett az idő a részletes szabályozás tar-

talmának előkészítésére és megvitatására. 

                                                 
18 E tanulmánynak nem lehet célja e tézis igazolása vagy éppen cáfolata – ugyanakkor fontos 

megjegyezni, hogy a képviseleti demokrácia néhány alapvető jellemzője közösségi szinten nem 

elérhető. Talán nem véletlen, hogy maga a szerződés nem is részletezi, mit is ért pontosan a 

képviseleti demokrácián. 
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Három hivatalos dokumentum született e célból. Még a 2004-2009-es EP Alkot-

mányügyi Bizottsága egy munkadokumentumot fogadott el 2008 októberében – ez 

az anyag azonban nem tért ki minden apró részletre, – mely elsősorban a polgári 

kezdeményezés bevezetésének jelentőségét méltatta, és a petíciós joggal való azo-

nosságokat és eltéréseket hangsúlyozta.
19

  

A másik dokumentum az ugyancsak az EP-től származik: 2009 májusában kérte 

fel a testület a Bizottságot (pontosan az előbb tárgyalt 225. § felhatalmazása alap-

ján), hogy „nyújtson be a polgári kezdeményezés megvalósításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot”.  Az EP állásfoglalása nem-

csak megindokolja, hogy miért szükséges a rendelet előkészítése, de a szabályozás 

részleteiről is közzétette elképzeléseit. Az indoklás többek között kitér arra, hogy 

„a kezdeményezési jog gyakran összekeveredik a petíciós joggal”, és ezért „szük-

séges biztosítani, hogy a polgárok teljes mértékben tisztában legyenek e két jog 

közötti különbséggel, különösen azért, mert a petíciós jog az Európai Parlament, a 
polgári kezdeményezés pedig a Bizottság felé irányul”. Említi továbbá, hogy „az 

uniós intézmények és a tagállamok kötelesek megteremteni az uniós polgárok rész-

vételhez való joga zökkenőmentes, átlátható és hatékony gyakorlásának feltételeit”, 

illetve, hogy a leendő „rendelet meghozatala és végrehajtása során különösen az 

egyenlőséghez, a jó ügyintézéshez és a jogi védelemhez való alapvető jogokat kell 
biztosítani”. Fontos megjegyezni azt is, hogy a Parlament az ajánlás végén külön is 

felhívta a Bizottság figyelmét arra, hogy „a rendelet legyen egyértelmű, egyszerű 

és felhasználóbarát, és tartalmazza a polgári kezdeményezés meghatározásával 
kapcsolatos gyakorlati elemeket annak érdekében, hogy azt ne lehessen összeté-

veszteni a petíciós joggal”. Ami a parlamenti ajánlás részleteit illeti, a dokumen-

tum a következő témaköröket érintette: a tagállamok minimális száma, a résztve-

vők alsó korhatára, az eljárási rend, valamint az átláthatóság elve.
20

  

A harmadik előkészítő dokumentum az EP imént ismertetett állásfoglalására, az 

EB által készített, majd társadalmi vitára bocsátott Zöld Könyv, amely – először az 

integráció történetében – az uniós közvetlen demokrácia első, úttörő szerepet vál-

laló intézményére vonatkozó, részletes javaslatokkal állt elő. A 2009. november 

11-én nyilvánosságra hozott Zöld Könyv az Európai Polgári kezdeményezésről 

(Green Paper on a European Citizens’ Initiative) bevezetőjében üdvözölte a pol-

gári kezdeményezés intézményének megteremtését, amely „megerősíti az Európai 

Unió polgárainak a hangját” azzal, hogy biztosítja jogukat a Bizottság közvetlen 

                                                 
19 European Parliament: Draft Report with recommendations to the Commission on guidelines 

for a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the 

implementation of the citizens’ initiative [2008/2169(INI)]. Committee on Constitutional Affairs, 

rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann. 2008, 1-10. o. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. 

do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-415.341+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  
20 Az Európai Parlament 2009. május 7-i állásfoglalása, a Bizottsághoz intézett arra vonatkozó 

felkéréssel, hogy nyújtson be a polgári kezdeményezés megvalósításáról szóló európai parla-

menti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (INI/2008/2169) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.%20do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-415.341+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.%20do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-415.341+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
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elérésére. E lehetőség „új dimenziót ad az európai demokráciának, kiegészíti az 
állampolgári jogok együttesét, fokozza a nyilvános vitát az európai politikáról, így 

segítve egy hiteles európai köztér felépítését”. A Bizottságot a Zöld könyv elkészí-

tésére az vezette, hogy mihamarabb – lehetőség szerint a Lisszaboni Szerződés 

hatályba lépését követő egy éven belül – elfogadják a szükséges jogszabályokat, 

hangsúlyozva, hogy remélhetőleg ezt a szándékot az jogalkotó (az EP és a Tanács) 

is osztja.
21

 A Zöld könyv – az EP ajánlásaiból kiindulva – a következő pontokat, és 

ezek lehetséges szabályozási megoldásait járta körül: 

1. a tagállamok minimális száma az aláírók nemzeti állampolgárságát te-

kintve; 

2. a tagállami aláírás-szám vagy arány minimumának meghatározása; 

3. a résztvevők minimális életkora; 

4. a kezdeményezés formája és szövegezése; 

5. előírások a gyűjtésre, az aláírások érvényességére és hitelesítésére; 

6. időbeli korlátok; 

7. a javasolt kezdeményezések regisztrációja; 

8. előírások a szervezőknek (átláthatóság és finanszírozás kérdései); 

9. a Bizottság kötelezettségei (időbeli korlátok az elemzésre); 

10. az azonos témájú kezdeményezések problematikája. 

A társadalmi vita minden tekintetben eredményesnek bizonyult: 153 magánsze-

mély, 135 szervezet, és 40 állami szereplő (pl. a Lordok Háza, a Skót Parlament, az 

Európai Ombudsman) véleményezte a Bizottság javaslatát. E tanulmány korláto-

zott keretei miatt sem a Zöld könyv, sem a vita részleteit nem lehet ismertetni – 

azonban azt fontos kiemelni, hogy a konzultáció eredményeképpen a rendelet-ter-

vezet számos ponton enyhébb, a polgárok lehetőségeit és a sikeres kezdeményezé-

seket elősegítő szabályozást tartalmaz a Bizottság eredeti elképzeléséhez képest, 

még azon az áron is, hogy maga a Bizottság viszont számos ponton szigorúbb elő-

írásoknak lesz kénytelen megfelelni. 

A rendelet-tervezet két fő elvet deklarál: az egyik, hogy a kezdeményezések va-

lódi uniós érdekeket képviseljenek, vagyis kizárható legyen egy-egy tagállam ön-

álló érdekérvényesítése eme intézményen keresztül. A másik alapelv, hogy olyan 

jogszabályi környezetet kell kialakítani, amely állampolgár- és felhasználóbarát, 

megkönnyíti az aktív polgári fellépést, ugyanakkor nem helyez túlzott terheket a 

tagállami hatóságokra sem. 

Kizárandó a „magánzó” tagállami kezdeményezéseket, a rendelet előírja, hogy az 

egymillió aláírásnak minimum a tagállamok harmadából (9 ország) kell származ-

nia, és egy országból minimum annyi aláírást kell gyűjteni, amennyi az adott állam 

EP-képviselői létszáma megszorozva 750-el.
22

 Az érvényes aláírás életkori feltétele 

                                                 
21 Green Paper on a European Citizens’ Initiative. Commission of the European Communities, 

Brussels, 2009, 3-4. o. 
22 Magyarországon ez a szám tehát 16.500, a legkevesebb 4.500 (Ciprus, Málra és Luxembourg), 

a legtöbb pedig 72.000 (Németország) lesz 
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minden államban az EP-választáson érvényes választói korhatár.
23

 A kezdeményezé-

seket online formában regisztrálni kell majd egy külön, a Bizottság által e célra 

létrehozott honlapon, ám előzetes hitelesítés – ellentétben a magyar megoldással – 

nem lesz. Ugyanakkor, ha a kezdeményezők legalább 3 tagállamból 300 ezer 

aláírást már összegyűjtöttek, akkor a Bizottság 2 hónapon belül véleményezi a 

javaslatot a tekintetben, hogy az valóban az Unió hatáskörébe tartozik-e, nem 

ellentétes-e az Unió alapértékeivel (ebben az esetben ugyanis a kezdeményezés 

nem lesz érvényes) és milyen további jogalkotási eljárásokat igényelhet. Az 

aláírásgyűjtésre a kezdeményezőknek 12 hónap áll majd rendelkezésre, a gyűjtésre 

és hitelesítésre vonatkozó szabályokat pedig a tagállamokra bízzák, annyi kitétellel, 

hogy mihamarabb lehetővé kell tenni az online aláírásgyűjtést, biztosítani és érvé-

nyesíteni kell a szigorú adatvédelmi jogokat, és a nemzeti szabályok alkalmazása-

kor törekedni kell arra, hogy érvényesüljön a „polgárbarát” szabályozás és jogal-

kalmazás már említett alapelve. Amennyiben sikerül elérni az egymillió aláírást, a 

Bizottságnak 4 hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy eldöntse, jogalkotási javaslatot 

tesz, figyelemmel követi a kérdést (elemzések, tanulmányok útján), vagy nem tesz 

további lépéseket. Bármilyen döntést is hoz a testület, nyilvános dokumentumban 

kell megindokolnia azt. A rendelet záró klauzulája is említés érdemel: eszerint 

ugyanis a Bizottság 5 évvel e rendelet hatályba lépését követően felülvizsgálja, és 

jelentést készít a jogalkalmazási tapasztalatokról. 

Az EP plenáris ülése előtt a Bizottság 2010. március 24-én mutatta be a rendelet-

tervezetet, azonban a részletes vita még várat magára. Jelenleg annyi bizonyos, 

hogy a Parlament egyelőre nem emelt kifogást a Zöld könyv és a rendelet-tervezet 

részleteivel szemben – annál is kevésbé tehetné ezt, hogy a testület 2009-es ajánlá-

sát a Bizottság tiszteletben tartotta és figyelembe vette. Az EP és a Tanács közös 

jogalkotása vérhatóan még 2010-ben befejeződik: ez pedig azt jelenti, hogy 2011. 

január elsejétől hivatalosan is megindulhatnak az európai polgári kezdeményezések. 

A jogalkotók felelőssége az alkalmazható, demokratikus, széles állampolgári 

mozgásteret biztosító jogszabályért hatalmas – de még nagyobb a mi felelősségünk, 

európai polgároké abban, hogy milyen kezdeményezéseket indítunk és támogatunk. 

Hatvan évvel az európai egységfolyamat megindítása után, úgy tűnik, valóra vá-

lik a több évtizedes álom: közelebb hozzák hozzánk Európát. Ettől a pillanattól 

sem az állampolgárok, sem a civil szféra, sem más szervezetek nem mondhatják, 

hogy távol van tőlünk a brüsszeli adminisztráció, hogy a fejünk felett döntenek a 

mi életünkről, hogy nincs beleszólásunk Európa jövőjébe. A közös fellépés és már 

magában a részvétel is esélyt teremthet arra, hogy a régóta emlegetett egységes 

európai démosz akár már középtávon megszülethessen. A polgári kezdeményezés-

sel az Unió polgáraiként – We, the People – meghívást kapunk arra, hogy részt 

vegyünk az Unió jelenének és jövőjének formálásában, tovább fejlesztve az integ-

ráció évtizedes célkitűzéseit (demokrácia, egység, szubszidiaritás), és ami talán 

                                                 
23 Ausztriában – eltérően az összes többi tagállamtól – 16 év a határ 
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ennél is fontosabb, magát a közösséget is tovább építhetjük – mostantól már mi 

magunk is – „a more perfect Union” irányába. 
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