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Fontos ügyek, amikről akár mi is dönthetünk
Hogyan tudunk egy számunkra, a közösségünk, vagy társadalmunk számára égető kérdésben
változást elérni? Mi magunk, uniós polgárként is beleszólhatunk, kezdeményezhetünk
változásokat, akár sorsfordító szabályozásokat kiharcolni. „Fedezze fel az európai polgári
kezdeményezést - az eszköz az európai menetrend kialakításához” címmel szólította az Európai
Bizottság a meghívottakat arra a webes szemináriumra, amelyben megmutatták, hogy tudunk
részesei lenni Európa jövőjének kialakításában.
Együtt megtanulunk mindent az európai polgári kezdeményezésről, amely egyedülálló módon
lehetővé teszi az EU polgárainak bevonását és konkrét politikai javaslatok előterjesztését minden
olyan területen, ahol az Európai Bizottságnak joga van jogalkotási javaslatot tenni. Ez volt az
üzenete annak az „oktató” webináriumnak, amelyben azt mutatták meg a meghívottaknak,
hogyan tudják saját szívügyeiket érvényre juttatni. Akár felgyorsítani egy hosszan csak egy helyben
topogó változást, vagy egyáltalán megismertetni akár létfontosságú ügyeket, és megéreztetni, hogy
egyetlen polgár is képes ezzel az eszközzel hegyeket megmozgatni. Elég lehet bedobni egy követ a
vízbe és elindulhat a változás. A nemzetközi webinárium egyik gyakorlati szakembere Christos
Papachristou, a „A légiközlekedés-tüzelőanyagok adómentességének megszüntetése Európában”
kezdeményezője volt, aki megosztotta saját útját az európai polgári kezdeményezés elindításáról,
és tanácsokat adott ahhoz, miként lehet ez a sikeres. Az európai polgári kezdeményezés lehetővé
teszi az uniós polgárok számára, hogy bekapcsolódjanak az EU politikai döntéshozatalába, és
felvegyék az európai napirendre a számukra legfontosabb kérdéseket. Egy polgári kezdeményezés
egyesíti az EU különböző országaiból származó embereket, hogy aláírásokat gyűjtsenek, és
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy javasoljon új törvényeket a szívükhöz közel álló
kérdésekben. Ez egy alulról felfelé irányuló módszer a politika befolyásolásának elindításához. Ha
egymillió uniós polgár összefog, az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére
szólíthatja fel az EU szakpolitikai területeinek valamelyikén. Ez az úgynevezett európai polgári
kezdeményezés. Az Európai Unió lisszaboni szerződése bevezette az európai polgári
kezdeményezés (EPK) jogintézményét, amely nagy reménykedést váltott ki a civil szervezetek és
polgári aktivisták között. A reményeket az táplálta, hogy az új eszköz a megalkotóinak célkitűzése
szerint lehetővé teszi, hogy az Európai Unió tagállamaiban élő polgárok közvetlenül az Európa
Bizottsághoz terjesszenek az EU hatáskörébe tartozó, őket érintő jogszabály-tervezeteket. A
javaslatokat a Bizottságnak kötelező napirendre tűzni, a kezdeményezőket meghallgatni és –
amennyiben egyetért a javaslattal – jogalkotási eljárást indítani. Ehhez „mindössze” egymillió
uniós polgár aláírására és a követelményrendszerben szereplő tagállamonkénti aláírások meglétére
van szükség legalább 7 tagállamból. Ezzel az új eszközzel az európai polgárok először szólhatnak
bele közvetlenül az európai jogalkotásba.

Hogyan lehet polgári kezdeményezést szervezni?
Európai polgári kezdeményezés indításához először is létre kell hozni egy szervezőbizottságot.
Ennek a bizottságnak legalább hét olyan uniós polgárból kell állnia, akik állandó lakóhelyük
szerint legalább hét különböző tagállamot képviselnek. Nem feltétel, hogy hét különböző ország
állampolgárai legyenek, az viszont igen, hogy életkoruk alapján szavazhassanak az európai
parlamenti választásokon saját országukban. A kezdeményezésnek ki kell elégítenie bizonyos
feltételeket, köztük a következőket:
1. össze kell gyűlnie legalább egymillió aláírásnak,
2. az összegyűjtött aláírásoknak legalább hét EU-országból kell származniuk (és az aláírások
számának az egyes országokban el kell érnie az adott országra vonatkozóan előírt
minimumot), ez feltehetően lakosság-szám függő,
3. ha egy kezdeményezés kielégíti mindezeket a feltételeket, a Bizottság megvizsgálja a
javaslatot.

