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Egy közülünk 

 

Státusz: Megválaszolt kezdeményezés 

 

1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2012)000005 

- Nyilvántartásba véve: 2012. május 11. 

- Honlap: http://www.oneofus.eu 

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000005_hu  

 

- Gyűjtés kezdete: 2012. május 11. 

- Gyűjtés lezárva: 2013. november 1. 

- Érvényes támogató nyilatkozatok száma: 1 721 626 

 

- Érvényes kezdeményezés Bizottságnak benyújtva: 2014. február 28. 

- Kezdeményezés megválaszolása: 2014. május 28. 

- Bizottság közleménye (a kezdeményezés megválaszolása): 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/HU/1-2014-355-HU-F1-

1.Pdf  

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Az emberi méltóság, az élethez való jog és minden ember integritásának jogi védelme 

a fogantatás pillanatától kezdve, valamennyi releváns területen, ami EU-s hatáskörbe 

tartozik. 

Az emberi embrió méltósága és integritása tiszteletet érdemel. Ezt állapítja meg az 

Európai Unió Bírósága a "Brüstle" ügyben, melyben az embriót az ember fejlődésének 

kezdeteként definiálják. Amikor az embrió életéről van szó az Unió hatáskörébe tartozó 

kérdésekben, a következetesség garantálása érdekében az Uniónak meg kell tiltania és 

be kell fejezni minden olyan tevékenység anyagi támogatását, amelyekben 

feltételezhetően emberi embriók megsemmisítése történik. Mindez különösen a kutatás, 

a fejlesztési támogatás és a közegészségügy területeit érinti. 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

A kezdeményezés arra irányul, hogy az Uniónak meg kell tiltania és be kell fejezni 

minden olyan tevékenység anyagi támogatását, amelyekben feltételezhetően emberi 

embriók megsemmisítése történik. Mindez különösen a kutatás, a fejlesztési támogatás 

és a közegészségügy területeit érinti. A szervezők az emberi embrió méltósága és 

integritása tiszteletére hivatkoztak  

A szervezők három jogszabály-módosítást indítványoztak: 

http://www.oneofus.eu/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000005_hu
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/HU/1-2014-355-HU-F1-1.Pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/HU/1-2014-355-HU-F1-1.Pdf
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a) költségvetési rendelet: a költségvetési előirányzat ne finanszírozzon olyan 

tevékenységet, amelyben ténylegesen vagy feltételezhetően emberi embriókat 

pusztítanak el.  

b) „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó rendelet: ne legyen finanszírozható olyan 

kutatási tevékenység, amely során emberi embriókat semmisítenek meg, beleértve az 

őssejt beszerzésre irányuló ilyen tevékenységeket. 

c) Fejlesztési Együttműködési Finanszírozási Eszközt létrehozó rendelet: az Unió 

támogatása ne legyen felhasználható abortuszok finanszírozására, sem olyan 

szervezetek finanszírozására, melyek ösztönzik vagy elősegítik az abortuszokat. 

Az Egy közülünk kezdeményezés szervezői csoportjának tagjai különböző 

tagállamokban működő életvédelmi szervezetek és agytrösztök képviselői voltak. A 

kezdeményezést Európa szerte kiemelten támogatta a katolikus egyház és számos 

életvédelmi szervezet. A szervezői csoportnak magyar állampolgár személy is tagja volt 

Frivaldszky Edith személyében. 

 

4. A kezdeményezés életútjának és a Bizottság válaszának rövid 

összefoglalása: 

Az “Egy közülünk” a második, aláírásgyűjtést sikerrel teljesítő európai polgári 

kezdeményezés. A Bizottság 2014. április 9-én fogadta a szervezőket, akik április 10-

én lehetőséget kaptak, hogy kezdeményezésüket bemutassák a Bizottság és az Európai 

Parlament által szervezett, az Európai Parlamentben megtartott nyilvános 

meghallgatáson. 

Az aláírásgyűjtés húzó tagállama Olaszország volt, ahol 623 947 érvényes aláírás gyűlt 

a kezdeményezés mellett, míg a második legtöbb érvényes aláírást adó tagállam 

Lengyelország volt, 235 964 támogató nyilatkozattal. Magyarországon 45 933 érvényes 

aláírás gyűlt (ez elég volt a tagállami érvényességi küszöb eléréséhez). 

Az aláírásgyűjtési időszak a főszabály szerinti egy év helyett közel 18 hónapig tartott, 

mivel 2012-ben az online gyűjtési rendszerrel kapcsolatos, az aláírásgyűjtés 

ellehetetlenülését eredményező működési problémák kompenzálásaként a Bizottság – 

saját hatáskörben eljárva, azonnali hatállyal – több más európai polgári kezdeményezés 

mellett az Egy közülünk aláírásgyűjtési időszakát is meghosszabbította. 

 

A Bizottság válasza a kezdeményezésre: 

A Bizottság válaszában kifejtette, hogy a „Horizont 2020” keretprogramnak az emberi 

embrionális őssejtek kutatására vonatkozó rendelkezései teljes mértékben összhangban 

vannak az EU alapszerződéseivel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával. E 

rendelkezések tiltják az emberi embriók megsemmisítésének finanszírozását. A 

Bizottság úgy ítélte meg, hogy nem teljesíthető a szervezők azon kérése, hogy az EU 

egyáltalán ne finanszírozza az emberi embrionális őssejtvonalak létrehozását követő 

kutatási szakaszokat, mivel a Bizottság korábbi, őssejtkutatással kapcsolatos  javaslatát 

az uniós társjogalkotók elfogadták. A Bizottság leszögezte: amint rendelkezésre fognak 

állni olyan lehetőségek, amelyek egyenértékűek az emberi embrionális őssejtekkel, a 

Bizottság meg fogja vizsgálni ezeket, és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló 

európai csoport (EGE) véleményét fogja kérni e technológiákkal kapocsolatban Addig 

azonban támogatást nyújt az emberi embrionális őssejtvonalak európai nyilvántartása 

számára. 

A Bizottság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy az EU jelenlegi jogi kerete 

alkalmas az európai uniós fejlesztési finanszírozás oly módon történő hatékony 

kezelésére, amely elősegíti a fejlődő országokban végrehajtott abortuszok számának 

lehető legkisebbre csökkentését. 

https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm
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Mindezekre tekintettel a Bizottság elutasította a szervezők jogi aktusra irányuló javaslat 

benyújtására felszólító kérését. 

 

A Bizottság válaszát követő bírósági eljárás: 

A Bizottság döntését a szervezők semmisségi eljárás keretében támadták meg az 

Európai Törvényszéken a 2014. július 25-én benyújtott keresetükkel [T-561/14 sz. 

ügy]. A Törvényszék első fokon elutasította a felperesek keresetét, amely döntés ellen 

a felperesek fellebbezést nyújtottak be [C‑418/18. P. sz. ügy]. A másodfokú ítéletben a 

Bíróság  2019. december 19-én hozott ítéletével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, 

ezzel minden idők legsikeresebb európai polgári kezdeményezése a szervezők számára 

kedvezőtlenül ért véget. 

A Bíróság megállapította, hogy az uniós aktusra irányuló javaslatnak a Bizottság által 

valamely európai polgári kezdeményezés nyomán történő előterjesztése fakultatív 

jellegű. A Bíróság érvelése szerint a Bizottság e jogalkotás‑kezdeményezési hatásköre 

az intézményi egyensúly elvének egyik kifejeződése, amely az Unió intézményi 

struktúrájának jellemzője. 

 

A kezdeményezéssel kapcsolatban megjelent tudományos publikációk: 

- Ana del Pino: One of Us. In: Berg, Carsten – Thomson, Janice (eds.): An ECI 

That Works! Learning from the first two years of the European Citizens’ 

Initiative. The ECI Campaign, 2014. 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=79A33F80B7FF428F01093D4863F96798?text=&docid=201469&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4693625
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221805&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4693771

