Lakossági összefoglaló
Nyilvános konzultáció – Hogyan működjön az új európai
polgári kezdeményezés?
MIRŐL IS VAN SZÓ?

•

A Lisszaboni Szerződés az uniós politikában való részvétel új formáját vezeti be: az európai
polgári kezdeményezés lehetővé teszi a tagállamok lakosai számára, hogy az Európai
Bizottságot új jogszabályjavaslat megalkotására kérjék fel.

•

Mielőtt a polgárok elkezdenék ezt az új jogot gyakorolni, uniós rendelet formájában le kell
fektetni néhány alapvető szabályt és eljárást.

•

A bevezetni kívánt szabályokat és eljárásokat azonban először meg kell vitatni a
polgárokkal, akik majd a kezdeményezéssel élni fognak.

MILYEN CÉLT SZOLGÁL A NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ?

•

Lehetőséget teremt magánszemélyek, csoportosulások, vállalkozások és a hatóságok
számára arra, hogy elmondják, szerintük hogyan működjön a polgári kezdeményezés a
gyakorlatban.

•

A konzultációt bevezető zöld könyv bemutatja a hátteret, valamint fontos jogi, közigazgatási
és gyakorlati vonatkozású kérdéseket fogalmaz meg.

•

A polgári kezdeményezést szabályozó jogszabály megalkotásakor a Bizottság figyelembe
fogja venni a konzultáció során felmerülő észrevételeket.

MELY FŐ KÉRDÉSEKRE ÖSSZPONTOSÍT A KONZULTÁCIÓ?
A polgári kezdeményezés főbb jellemzőinek felvázolására már a Lisszaboni Szerződésben sor
került:

•

legalább 1 millió – és jelentős számú uniós országból származó – polgár kell, hogy
aláírja;

•

a Bizottság hatáskörébe tartozó szakpolitikai területre kell vonatkoznia;

•

olyan kérdéshez kell kapcsolódnia, amellyel összefüggésben a lakosság szerint uniós
jogszabályra van szükség az uniós szerződések alkalmazásához.

A konzultáció arról szól, hogyan lehet a polgári kezdeményezés fenti vonatkozásait
megvalósítani, és választ adni az alábbi kérdésekre, amelyekre a szerződés nem tér ki:
•
•

Legalább hány uniós országból származzanak az aláírások?
Országonként legalább hányan írják alá a kezdeményezést megfogalmazó dokumentumot?

•

Az aláírók legalább hány évesek legyenek?

•

Milyen legyen az állampolgári kezdeményezést megfogalmazó dokumentum formátuma és
szövegezése?

•

Az aláírások összegyűjtése, ellenőrzése és hitelesítése milyen szabályok szerint történjen?

•

Mennyi idő álljon rendelkezésre az aláírások összegyűjtésére?

•

Hogyan lehessen hivatalosan bejegyeztetni a kezdeményezéseket?

•

A szervezőkre milyen átláthatósági és finanszírozási szabályok vonatkozzanak?

•

Mennyi idő álljon a Bizottság rendelkezésére a válaszadásra?

•

Mi legyen a teendő abban az esetben, ha egyazon kérdésre több kezdeményezés is irányul?

MI A KÖVETKEZŐ LÉPÉS?
•

2010. január 31. – az észrevételek benyújtásának határideje

•

2010 – a Bizottság tanulmányozza az észrevételeket, és megszövegezi a polgári
kezdeményezésről szóló új rendeletet

•

2011 eleje – az elképzelések szerint ekkor lép majd életbe a polgári kezdeményezés
intézménye

