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EPK Figyelő: 

 

Az eddigi európai polgári kezdeményezések összefoglaló áttekintése 

 

 

Vizsgát időtartam: 2012. április 1. – 2022. március 31. 

 

Összesen 111 nyilvántartásba vételi kérelem, ebből: 

- 23 kezdeményezés nyilvántartásba vétele elutasítva, 

- 88 kezdeményezés nyilvántartásba véve, ebből 

o 6 sikeres kezdeményezés (6 megválaszolva, 0 intézményi vizsgálata 

folyamatban), 

o 21 folyamatban (1 EPK aláírásait még nem nyújtották be a Bizottsághoz; 

2 EPK aláírásainak ellenőrzése még folyamatban van; 1 EPK aláírásgyűjtése 

lezárult, de még nem kezdődött meg az aláírások ellenőrzése; 16 EPK 

aláírásgyűjtése még folyamatban van; 1 EPK nyilvántartásba véve, de még 

nem kezdődött meg az aláírásgyűjtés), 

o 61 sikertelen kezdeményezés (kellő számú aláírás hiánya vagy a 

kezdeményezés szervezők által történő visszavonása). 

Adatok forrása: https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu  

 

 

A) Sikeres kezdeményezések: 

 

Megválaszolva:  

1. A Víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A Víz egy nyilvános jó, nem árucikk! - 1 

659 543 támogató 

2. Egy közülünk - 1 721 626 támogató 

3. Stop vivisection - 1 173 130 támogató 

4. Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező 

növényvédő szerektől! - 1 070 865 támogató 

5. Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért - 1 123 422 

támogató 

6. End the Cage Age - 1 397 113 támogató 

 

Intézményi vizsgálat folyamatban: 

- 

 

 

B) Folyamatában lévő kezdeményezések 

 

Támogató nyilatkozatok tagállami ellenőrzése lezárult, de a szervezők még nem 

nyújtották be sikeres kezdeményezésüket az Európai Bizottsághoz: 

1. Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért - kb 1.418.659 támogató (érvényes aláírások száma - a 

szervezők közlése szerint) 

 

Aláírásgyűjtés lezárult, de a támogató nyilatkozatok tagállami ellenőrzése még 

folyamatban van: 

2. Állítsa meg a szélsőséges nézeteket – 1 068 793 támogató (nem az érvényes 

aláírások száma) 

3. Mentsük meg a méheket és a mezőgazdasági termelőket! Méhbarát 

mezőgazdaságot az egészséges környezetért - 1 154 024 támogató (nem az 

érvényes aláírások száma) 

 

Aláírásgyűjtés lezárult, de a támogató nyilatkozatok tagállami ellenőrzése még nem 

kezdődött meg: 

https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000005_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000007_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000007_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000007_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000007_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_hu
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4. Stop Finning – Stop the trade (a cápauszony-leválasztás és -kereskedelem 

megállítása) 

 

Aláírásgyűjtés folyamatban: 

5. Jog a gyógykezeléshez 

6. A megosztás szabadsága 

7. A feltétel nélküli alapjövedelmek bevezetése az EU egészében 

8. VÁLASZTÓK HATÁROK NÉLKÜL – Teljes körű politikai jogokat az Unió 

polgárainak” (VOTERS WITHOUT BORDERS, Full Political Rights for EU Citizens) 

9. Civil társadalmi kezdeményezés a tömeges biometrikus megfigyelési gyakorlatok 

betiltására 

10. Európai köztisztviselői csereprogram 

11. Tiltsák be a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos reklámokat és szponzori 

tevékenységeket! 

12. Támogassuk az állatkínzás nélkül előállított kozmetikai termékeket – Az 

állatkísérlet-mentes előállítási folyamatok melletti uniós kötelezettségvállalás 

érdekében 

13. Zöld kerteket a háztetőkre 

14. Európai ökopontszám 

15. Stop 5G – Kapcsolódjunk biztonságosan! 

16. A közös kereskedelempolitika összhangja az uniós szerződésekkel és a 

nemzetközi joggal 

17. Polgári kezdeményezés a műanyag palackok újrafeldolgozására szolgáló, uniós 

szintű betétdíjas rendszer megvalósításáért (ReturnthePlastics) 

18. Cselekvési felhívás – A környezetvédelem érvényesítése az összes szakpolitikában 

19. 'Win It On The Pitch' (Nyerj a pályán!)  

20. https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000011_hu 

 

Nyilvántartásba véve, de még nem kezdődött meg az aláírásgyűjtés: 

21. Szőrmementes Európa 

 

 

C) Sikertelen 

 

Sikertelen aláírásgyűjtés 

1. Intézkedések az éghajlatváltozási vészhelyzet ellen 

2. Állítsuk meg a korrupciót a gyökerénél Európában a források felfüggesztésével 

azokban az országokban, ahol a határidő lejárta után sem hatékony az 

igazságszolgáltatás 

3. Fokozzuk a tudományos fejlődést: a szántóföldi növények fontosak! 

4. Szén-dioxid-árazás az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében 

5. A repülőgép-üzemanyag adómentességének megszüntetése Európában 

6. Gyors, méltányos és hatékony megoldás az éghajlatváltozás problémájára 

7. Eat ORIGINal! Unmask your food 

8. #NewRightsNow – Az „uberizált” munkavállalók jogainak megerősítése 

9. A jogállamiság tiszteletben tartása az Európai Unióban 

10. Europe CARES - Inclusive Quality Education for Children with Disabilities 

11. Követeljük az elektronikus cigaretta észszerűbb szabályozását! 

12. Kötelező élelmiszer-jelölés („nem vegetáriánus”, „vegetáriánus”, „vegán”) 

13. SZÜNTESSÜK MEG A CSALÁST és visszaélést az UNIÓS FORRÁSOKKAL – a 

döntések és a végrehajtás jobb ellenőrzése és a szankciók révén 

14. Nem engedhetjük, hogy az európai lakosság 8%-a éhezzen! 

15. Örökös európai uniós polgárság 

16. Befogadó Európa vagyunk - Segítenénk! 

17. Csökkentsük az EU-t szétszakító bér- és gazdasági különbségeket! 

18. Az európai uniós polgárság megtartása 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000001_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000001_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000005_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000004_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000002_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000002_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000001_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000001_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000002_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000004_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000004_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000003_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000005_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000008_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000008_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000010_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000001_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000001_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000011_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000002_hu
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19. Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és jus sanguinis ellenére egyesülve 

a sokféleségben 

20. A Szabad Mozgás Európai Eszköze 

21. Több mint oktatás – egy aktív, felelős polgárság kialakítása 

22. STOP PLASTIC IN THE SEA (NE KERÜLJÖN MŰANYAG A TENGEREKBE!) 

23. People4Soil: írja alá Ön is a polgári kezdeményezést Európa talajainak megóvása 

érdekében! 

24. Anya, Apa, Gyerekek – Európai Polgári Kezdeményezés a házasság és a család 

védelmében 

25. Mielőbb valósítsuk meg a szociális Európát! Szorosabb együttműködés ösztönzése 

a tagállamok között az európai szegénység felszámolásáért 

26. Tisztességes közlekedés Európában – egyenlő bánásmód minden közlekedési 

dolgozónak 

27. Weed like to talk 

28. Tegyük Európát tisztességesebbé – szabaduljunk meg a fedőcégektől! 

29. Európai Kezdeményezés a Médiapluralizmusért 

30. Szabad Európai E-cigarettázásért Kezdeményezés 

31. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΖΕΙ!ΜΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ! 

32. ACT 4 Growth 

33. Let me vote I 

34. Tiltsuk be az ökocídiumot Európában: polgári kezdeményezés a Föld jogokhoz 

juttatásáért 

35. Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) - Az EU-n belüli egyenjogú jóléti 

körülményekhez vezető út felderítése 

36. Single Communication Tariff Act 

37. 30 km/h – tegyük élhetővé az utcáinkat! 

38. Pour une gestion responsable des déchets, contre les incinérateurs 

39. Minőségi Europai Oktatás Mindenkinek 

40. Fraternité 2020 - Mobilitás. Haladás. Európa. 

41. Az EU Klíma-Energia csomagjának felfüggesztése 

42. Central public online collection platform for the European Citizen Initiative 

 

Kezdeményezés visszavonva 

43. PRO-NUTRISCORE 

44. Mettons fin à l'ère du plastique en Europe 

45. Housing for All 

46. Mentsük meg a méheket! A biológiai sokféleség védelme és a rovarok 

élőhelyeinek javítása Európában 

47. STOP TTIP 

48. Let'sfly2Europe: Biztosítsunk a menekülteknek legális és biztonságos utat 

Európába! 

49. Wake up Europe! Cselekvés az európai demokratikus projekt megőrzéséért 

50. Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat 

med reglering. 

51. "A l'écoute" 

52. NEWDEAL4EUROPE- KÜLÖNLEGES EURÓPAI TERV LÉTREHOZATALA a 

fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás ÉRDEKÉBEN 

53. MOVEUROPE 

54. Teach for Youth -- Upgrade to Erasmus 2.0 

55. Turn me Off! 

56. Európai Kezdeményezés a Médiapluralizmusért 

57. Kündigung Personenfreizügigkeit Schweiz 

58. End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to give the Earth Rights 

59. Single Communication Tariff Act 

60. EU Directive on Dairy Cow Welfare 

61. Let me Vote II 


