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EPK Figyelő: 

 

Állítsa meg a szélsőséges nézeteket 

 

Státusz: Aláírások ellenőrzése folyamatban 

 

1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2017)000007 

- Nyilvántartásba véve: 2017. június 12. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017D1002  

- Honlap: https://www.stop-extremism.eu  

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000007_hu  

 

- Gyűjtés kezdete: 2017. június 12. 

- Gyűjtés lezárva: 2018. június 12. 

- Összegyűjtött (nem érvényes!) támogató nyilatkozatok száma: 1 068 793 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy készítsen törvényjavaslatot a szélsőséges 

nézetek negatív következményeinek megelőzése és csökkentése érdekében, különösen 

az egységes piacon. 

Az uniós jog szerinti javasolt rendelkezések kötelezik a tagállamokat arra, hogy: 1) 

pozitív motivációt alkalmazzanak az egységes piacon belüli szélsőséges nézetek 

azonosítása és megszüntetése érdekében; 2) biztosítsanak átláthatóságot annak 

biztosítására, hogy a szélsőséges nézetek pénzügyi támogatása jól látható legyen 

minden polgár és vállalat számára az egységes piacon belül; és 3) érvényesítsék a 

munkajogot és a kompenzációs károk megtérítését az egységes piacon belüli 

szélsőséges nézetek elleni küzdelem érdekében. 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

A szervezők a szélsőséges nézetek visszaszorítása céljából nyújtották be európai polgári 

kezdeményezésüket. A kezdeményezés nyilvántartásba vételéről szóló bizottsági 

határozat érdekessége, hogy “kigyomlálta” a kezdeményezésből a címadó kifejezését, 

vagyis a szélsőséges nézeteket. A Bizottság az aláírások gyűjtését az alábbi uniós jogi 

aktusokra irányuló javaslatok Bizottság általi előterjesztésének kezdeményezésére 

korlátozta: 

- a tagállamok azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 

közelítése céljából, amelyek tárgya a belső piac létrehozása, illetve működése, 

- azon rendelkezések megállapítása céljából, amelyek a munkavállalók védelmére 

vonatkoznak munkaviszonyuk megszüntetése esetén, 

- valamint a megkülönböztetés elleni küzdelem céljából 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017D1002
https://www.stop-extremism.eu/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000007_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017D1002
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A Bizottság tehát nem utasította el a kezdeményezés nyilvántartásba vételét, azonban 

a nyilvántartásba vevő határoztatával a jelenlegi címéhez mérten is “kiüresítette” azt 

(az európai polgári kezdeményezések Bizottság általi kiüresítésének gyakorlátról ld. 

bővebben: Tárnok Balázs: Az európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a 

nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmére. PhD értekezés, PPKE Jog- és 

Államtudományi Doktori Iskola, 128-129.o.). 

 

4. A kezdeményezés életútjának rövid összefoglalása: 

Bár a kezdeményezés aláírásgyűjtési időszaka 2018. június 12-én lezárult, a 

kezdeményezés még mindig az aláírások tagállami érvényességi vizsgálatának 

fázisában van. Ez abból fakad, hogy a Stop Extermism kezdeményezés aláírásgyűjtés 

lezárultát követő eljárási szakaszaira a régi EPK-rendeletet, vagyis a 211/2011/EU 

rendeletet kell alkalmazni, amely rendelet azonban nem állapított meg határidőt arra, 

hogy az aláírásgyűjtés után mikor kell leadni tagállami érvényességi vizsgálatra az 

aláírásokat. 

 

 

http://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Tarnok_Balazs_dolgozatv(1).pdf
http://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Tarnok_Balazs_dolgozatv(1).pdf

