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Förslag till förordning (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 11 i EU-fördraget är 
medborgarinitiativet en integrerad del av 
de forum som erbjuds 
unionsmedborgarna för att diskutera alla 
områden där unionen vidtar åtgärder, 
delta i en öppen, tydlig och regelbunden 
dialog med unionens institutioner och se 
till att unionens åtgärder blir enhetliga 
och insynsvänliga. Dessutom gör 
medborgarinitiativet det möjligt för 
medborgarna att uppmana kommissionen 
att lägga fram ett lagstiftningsförslag. 
Medborgarinitiativet kräver åtaganden 
från unionens institutioner om att göra 
utövandet av unionsmedborgarnas 
rättigheter så effektivt som möjligt, men 
det kräver även att dessa medborgare 
respekterar principerna och reglerna för 
deltagande i unionens demokratiska liv, 
särskilt de som reglerar unionens 
demokratiska funktionssätt. 
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I sin resolution om 
medborgarinitiativet av den 28 oktober 
20156 uppmanade Europaparlamentet 
kommissionen att se över förordning (EU) 
nr 211/2011 och kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 
1179/2011.

(4) I sin resolution om 
medborgarinitiativet av den 28 oktober 
20156 och i samband med sitt utarbetande 
av ett initiativbetänkande som avser 
lagstiftning (2017/2024(INL), uppmanade 
Europaparlamentet kommissionen att göra 
en omfattande översyn av förordning (EU) 
nr 211/2011 och kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 
1179/2011.

__________________ __________________
6 2014/2257(INI). 6 2014/2257(INI).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I den process som leder fram till en 
översyn av medborgarinitiativet har ett 
antal organisationer och unionsorgan, 
särskilt Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, bidragit till att fylla i 
luckor i förordning (EU) nr 211/20111a 
genom att ge värdefullt stöd till 
organisatörer av medborgarinitiativ och 
tillhandahålla en plattform för diskussion 
om förbättringar av den förordningen 
samt genom att erbjuda handledning och 
hjälp till organisatörerna, hålla 
seminarier i deras lokaler och främja 
demokratiskt deltagande inom unionen. 
___________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 
februari 2011 om medborgarinitiativet 
(EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Denna förordning syftar till att göra 
medborgarinitiativet mer tillgängligt, 
mindre betungande och lättare att använda 
för organisatörerna och de som stöder ett 
initiativ för att uppnå 
medborgarinitiativets fulla potential som 
ett verktyg för att främja debatt och 
medborgardeltagande på europeisk nivå 
och för att föra unionen närmare 
medborgarna.

(5) Denna förordning syftar till att göra 
medborgarinitiativet mer tillgängligt, 
mindre betungande och lättare att använda 
för organisatörerna och de som stöder ett 
initiativ samt till att stärka 
medborgarinitiativets uppföljning för att 
uppnå dess fulla potential som ett verktyg 
för att främja debatt och uppmuntra så 
många unionsmedborgare som möjligt att 
försöka påverka unionens beslutsprocess, 
genom att föra unionen närmare 
medborgarna så att demokratiprincipen 
och unionens demokratiska funktionssätt 
förstärks.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå dessa mål bör de 
förfaranden och villkor som krävs för 
medborgarinitiativet vara tydliga, enkla 
och användarvänliga och stå i proportion 
till medborgarinitiativets karaktär. Det bör 
finnas en välavvägd balans mellan 
rättigheter och skyldigheter.

(6) För att uppnå dessa mål bör de 
förfaranden och villkor som krävs för 
medborgarinitiativet vara effektiva, 
insynsvänliga, tydliga, enkla och 
användarvänliga – även för personer med 
funktionsnedsättning – och stå i 
proportion till medborgarinitiativets 
karaktär. Det bör finnas en välavvägd 
balans mellan rättigheter och skyldigheter, 
och det bör säkerställas att framgångsrika 
initiativ följs upp på lämpligt sätt av 
kommissionen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att säkerställa att 
medborgarinitiativen är representativa och 
att liknande villkor gäller för medborgare 
som vill stödja ett initiativ är det också 
lämpligt att fastställa minimiantalet 
undertecknare från var och en av dessa 
medlemsstater. Minimiantalet 
undertecknare som krävs i varje 
medlemsstat bör fastställas enligt principen 
om degressiv proportionalitet och motsvara 
det antal ledamöter av Europaparlamentet 
som valts i varje medlemsstat, multiplicerat 
med 750.

(10) För att säkerställa att 
medborgarinitiativen är representativa och 
att liknande villkor gäller för medborgare 
som vill stödja ett initiativ är det också 
lämpligt att fastställa minimiantalet 
undertecknare från var och en av dessa 
medlemsstater. Minimiantalet 
undertecknare som krävs i varje 
medlemsstat bör fastställas enligt principen 
om degressiv proportionalitet och motsvara 
det antal ledamöter av Europaparlamentet 
som valts i varje medlemsstat, multiplicerat 
med det totala antalet ledamöter av 
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Alla medborgare i unionen bör ha 
rätt att stödja ett initiativ på papper eller 
via internet enligt liknande villkor 
oberoende av deras nationalitet eller 
bosättningsort.

(11) För att göra medborgarinitiativet 
mer inkluderande och synligt bör det vara 
möjligt att använda regionala språk eller 
minoritetsspråk för att främja och sprida 
medborgarinitiativet och för att samla in 
underskrifter.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att göra medborgarinitiativet mer 
tillgängligt och tillhandahålla stöd för 
medborgare och organisatörer bör 
kommissionen tillhandahålla information 
och rådgivning till organisatörerna och 
tillgängliggöra en samarbetsplattform via 
internet för att tillhandahålla ett 
diskussionsforum, där man hittar 
information och råd om 

(13) För att göra medborgarinitiativet mer 
tillgängligt bör kommissionen 
tillhandahålla tydlig, tillförlitlig och 
fullständig information och juridisk och 
praktisk rådgivning till organisatörerna 
genom att göra en samarbetsplattform 
tillgänglig via internet. Plattformen bör 
erbjuda ett ändamålsenligt 
diskussionsforum och information och råd 
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medborgarinitiativet. För att säkerställa 
närheten till medborgarna bör 
medlemsstaterna inrätta en eller flera 
kontaktpunkter på sina respektive 
territorier för att förse medborgarna med 
information och stöd när det gäller 
medborgarinitiativet.

om medborgarinitiativet. Under 
administrativ ledning av kommissionen 
bör plattformen förvaltas och uppdateras 
av oberoende organisationer och externa 
experter med styrkt erfarenhet av att 
organisera medborgarinitiativ, och dessa 
experter bör ges möjlighet att bidra till 
diskussionsforumet. För att säkerställa 
närheten till medborgarna bör varje 
medlemsstat på sitt territorium inrätta en 
eller flera kontaktpunkter som är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning och som kan förse 
medborgarna med information och 
juridiskt och praktiskt stöd avseende 
medborgarinitiativet, så att medvetenheten 
ökar och debatten om pågående initiativ 
främjas på nationell nivå. Om instrument 
som liknar medborgarinitiativet finns på 
nationell nivå bör kontaktpunkterna ha 
en nära koppling till de tjänster eller 
plattformar som ger stöd för användning 
av dessa nationella instrument. 
Kontaktpunkterna bör fungera som enda 
kontaktpunkter avsedda att hjälpa 
organisatörerna genom att tillhandahålla 
uttömmande information samt särskild 
teknisk och juridisk rådgivning.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att göra medborgarinitiativet mer 
tillgängligt och med hänsyn till att de 
förfaranden och villkor som krävs för 
medborgarinitiativet bör vara tydliga, 
enkla, användarvänliga och 
proportionerliga, är det lämpligt att delvis 
registrera ett initiativ i de fall då endast en 
del eller delar av initiativet uppfyller 
kraven för registrering enligt denna 
förordning. Initiativ bör delvis registreras 
när en betydande del av initiativet, 
inbegripet dess huvudsakliga mål, inte 
uppenbart faller utanför ramen för 

(16) För att göra medborgarinitiativet 
effektivt och mer tillgängligt, och med 
hänsyn till att de förfaranden och villkor 
som krävs för medborgarinitiativet bör vara 
tydliga, enkla, användarvänliga och 
proportionerliga, är det lämpligt att delvis 
registrera ett initiativ i de fall då endast en 
del eller delar av initiativet uppfyller 
kraven för registrering enligt denna 
förordning. Initiativ bör delvis registreras 
när en betydande del av initiativet, 
inbegripet dess huvudsakliga mål, inte 
uppenbart faller utanför ramen för 
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kommissionens befogenheter att lägga 
fram ett förslag på en unionsrättsakt för att 
tillämpa fördragen och alla andra 
registreringskrav uppfylls. När det gäller 
omfattningen av att delvis registrera 
initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas 
och eventuella undertecknare bör 
informeras om omfattningen av 
registreringen och det faktum att 
stödförklaringar enbart samlas in enligt 
omfattningen av registreringen av 
initiativet.

kommissionens befogenheter att lägga 
fram ett förslag på en unionsrättsakt för att 
tillämpa fördragen och alla andra 
registreringskrav uppfylls. När det gäller 
omfattningen av att delvis registrera 
initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas 
och eventuella undertecknare bör 
informeras om omfattningen av 
registreringen och det faktum att 
stödförklaringar enbart samlas in enligt 
omfattningen av registreringen av 
initiativet. Valet att delvis registrera ett 
initiativ bör inte påverka kommissionens 
skyldighet att till fullo motivera sitt beslut 
i detta avseende.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att främja deltagande och en 
offentlig debatt om de frågor som tagits 
upp som initiativ, då ett initiativ som stöds 
av tillräckligt många undertecknare och 
uppfyller de övriga kraven i denna 
förordning lämnas in till kommissionen, 
bör gruppen av organisatörer ha rätt att 
presentera initiativet vid en offentlig 
utfrågning på unionsnivå. Den offentliga 
utfrågningen bör anordnas av 
kommissionen och Europaparlamentet 
inom tre månader från det datum då 
initiativet lämnades in och man bör 
säkerställa en balanserad representation 
mellan berörda allmänna och privata 
intressen och att kommissionen är 
företrädd på en lämplig nivå. Företrädare 
för de andra institutionerna och unionens 
rådgivande organ liksom intresserade 
berörda parter bör ges möjlighet att delta i 
utfrågningen.

(23) För att främja deltagande och en 
offentlig debatt om de frågor som tagits 
upp som initiativ, då ett initiativ som stöds 
av tillräckligt många undertecknare och 
uppfyller de övriga kraven i denna 
förordning lämnas in till kommissionen, 
bör gruppen av organisatörer ha rätt att 
presentera initiativet vid en offentlig 
utfrågning på unionsnivå. 
Europaparlamentet bör anordna den 
offentliga utfrågningen inom tre månader 
från det datum då initiativet lämnades in 
till kommissionen. Europaparlamentet bör 
säkerställa en balanserad representation 
mellan berörda parters intressen, såsom 
det civila samhället, arbetsmarknadens 
parter och experter, och se till att 
kommissionen och rådet är företrädda på 
en lämplig nivå. Företrädare för de andra 
institutionerna och unionens rådgivande 
organ, särskilt Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och 
Regionkommittén, liksom intresserade 
berörda parter, bör ges möjlighet att delta i 
utfrågningen.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) För att bedöma vilket politiskt stöd 
ett initiativ har, bör Europaparlamentet, 
som är den institution som representerar 
unionsmedborgarna, ha rätt att i enlighet 
med sin arbetsordning hålla en debatt 
under plenarsammanträdet om de 
åtgärder som kommissionen vidtagit för 
att följa upp meddelandet om initiativ som 
rönt framgång. Debatten kan då avslutas 
genom antagande av ett 
resolutionsförslag där det kan föreslås att 
den mekanism som föreskrivs i artikel 225 
i EUF-fördraget sätts igång om 
kommissionen inte lägger fram ett förslag 
till rättsakt.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att säkerställa att medborgarna 
deltar i det demokratiska livet i unionen på 
ett effektivt sätt bör kommissionen 
undersöka ett giltigt initiativ och svara på 
det. Kommissionen bör därför redogöra för 
sina rättsliga och politiska slutsatser och 
ange vilka åtgärder den avser vidta inom 
fem månader efter mottagandet av 
initiativet. Kommissionen bör på ett 
tydligt, begripligt och utförligt sätt förklara 
orsakerna till de planerade åtgärderna och 
den bör även ange sina skäl om den inte 
avser att vidta några åtgärder.

(24) För att säkerställa att medborgarna 
deltar i det demokratiska livet i unionen på 
ett effektivt sätt bör kommissionen 
undersöka ett giltigt initiativ som uppnått 
det avkrävda antalet stödförklaringar på 
minst en miljon, och svara på det. 
Kommissionen bör därför redogöra för sina 
rättsliga och politiska slutsatser och ange 
vilka åtgärder den avser vidta inom sex 
månader efter mottagandet av initiativet. 
Kommissionen bör på ett tydligt, begripligt 
och utförligt sätt förklara orsakerna till de 
planerade åtgärderna och särskilt ange 
huruvida den tänker lägga fram något 
lagstiftningsförslag, och den bör även 
ange sina skäl om den inte avser att vidta 
några åtgärder. Ett giltigt initiativ bör inte 
påverka kommissionens initiativrätt.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Stöd och finansiering för initiativ bör 
vara översiktliga. Därför bör grupper av 
organisatörer tillhandahålla uppdaterad 
information om källorna till stöd och 
finansiering för initiativ mellan det datum 
då initiativet registreras och det datum då 
det lämnas in till kommissionen. Enheter, 
framför allt de organisationer som enligt 
fördragen bidrar till att skapa ett europeiskt 
politiskt medvetande och till att uttrycka 
unionsmedborgarnas vilja, bör ges 
möjlighet att främja och ge stöd och 
finansiering till medborgarinitiativ, under 
förutsättning att detta sker i enlighet med 
de förfaranden och villkor som fastställs i 
denna förordning och med full öppenhet.

(25) Stöd och finansiering för initiativ bör 
karaktäriseras av insyn och 
redovisningsskyldighet. Därför bör 
grupper av organisatörer tillhandahålla 
uppdaterad och detaljerad information om 
källorna till stöd och finansiering för 
initiativ mellan det datum då initiativet 
registreras och det datum då det lämnas in 
till kommissionen. Organisatörsgrupperna 
bör rapportera om alla sina 
finansieringskällor på regelbunden basis, 
och kommissionen bör göra dessa källor 
tydliga i registret. Enheter, framför allt de 
organisationer som enligt fördragen bidrar 
till att skapa ett europeiskt politiskt 
medvetande och till att uttrycka 
unionsmedborgarnas vilja, bör ges 
möjlighet att främja och ge stöd och 
finansiering till medborgarinitiativ, under 
förutsättning att detta sker i enlighet med 
de förfaranden och villkor som fastställs i 
denna förordning och med full öppenhet. 
För att öka insynen i finansieringen av 
verksamhet rörande medborgarinitiativ, 
och öka medborgarinitiativets synlighet 
som ett verktyg för 
medborgarengagemang, bör denna 
förordning förses med ett eget finansiellt 
program. Ett sådant finansiellt program 
bör bidra till att stödja de enheter och 
organisationer som främjar 
medborgarnas engagemang och 
deltagande i unionens demokratiska liv, 
bland annat genom att öka allmänhetens 
medvetenhet om medborgarinitiativet som 
ett verktyg för att främja 
deltagandedemokrati på unionsnivå och 
bidra till finansieringen av 
tillhandahållandet av det tekniska eller 
rättsliga stöd som kostnadsfritt erbjuds 
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dem som organiserar medborgarinitiativ.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Denna förordning är förenlig med de 
grundläggande rättigheter och de principer 
som erkänns i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 8.

(32) Denna förordning är förenlig med de 
grundläggande rättigheter och de principer 
som erkänns i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs de förfaranden 
och villkor som krävs för framläggande av 
ett initiativ som uppmanar Europeiska 
kommissionen att, inom ramen för sina 
befogenheter, lägga fram ett lämpligt 
förslag när det gäller frågor där 
medborgarna i unionen anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen (nedan kallat 
medborgarinitiativet eller initiativet).

I denna förordning fastställs de förfaranden 
och villkor som krävs för framläggande av 
ett initiativ som uppmanar Europeiska 
kommissionen att, inom ramen för sina 
befogenheter, lägga fram ett lämpligt 
förslag när det gäller frågor där 
medborgarna i unionen anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen (nedan kallat 
medborgarinitiativet eller initiativet).

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personer som är bosatta i en annan 
medlemsstat än den där de är medborgare 
ska ha rätt att stödja ett initiativ antingen 
i det land där de är varaktigt bosatta eller 
i det land där de har sitt medborgarskap.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
anta alla nödvändiga bestämmelser för att 
underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att utöva sin rätt att 
stödja ett medborgarinitiativ.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b)  I minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna är antalet undertecknare 
minst lika med det minimiantal som anges i 
bilaga I, vilket motsvarar det antal 
ledamöter i Europaparlamentet som valts i 
varje medlemsstat, multiplicerat med 750, 
vid tidpunkten för registreringen av 
initiativet.

b)  I minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna är antalet undertecknare 
minst lika med det minimiantal som anges i 
bilaga I, vilket motsvarar det antal 
ledamöter i Europaparlamentet som valts i 
varje medlemsstat, multiplicerat med det 
totala antalet ledamöter i 
Europaparlamentet, vid tidpunkten för 
registreringen av initiativet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
undertecknaren räknas i sin medlemsstat.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
undertecknaren räknas i sin 
medborgarskapsmedlemsstat, oavsett i 
vilket land stödförklaringen undertecknats 
av undertecknaren.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska på begäran 
tillhandahålla information och stöd när det 
gäller medborgarinitiativet till medborgare 
och grupper av organisatörer.

1. Kommissionen ska på begäran 
tillhandahålla lättillgänglig, tydlig, 
tillförlitlig och omfattande information 
och lämpligt expertstöd och juridiskt stöd 
när det gäller medborgarinitiativet till 
medborgare och grupper av organisatörer.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en 
samarbetsplattform tillgänglig via internet 
som förser medborgare och grupper av 
organisatörer med ett diskussionsforum 
samt information och råd om 
medborgarinitiativet.

2. Kommissionen ska göra en 
samarbetsplattform tillgänglig via internet 
för att stödja utbyte av information och 
bästa praxis mellan intressenter, 
inbegripet grupper av organisatörer, 
oberoende experter, icke-statliga 
organisationer och övriga EU-
institutioner och EU-organ.

Denna plattform ska förse medborgare 
och grupper av organisatörer med ett 
diskussionsforum samt information och 
praktiska och juridiska råd om 
medborgarinitiativet.

Samarbetsplattformen via internet ska 
vara användarvänlig och tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning.
Den ska förvaltas och uppdateras, under 
administrativ ledning av kommissionen, 
av oberoende organisationer och externa 
experter som har styrkt erfarenhet av att 
organisera medborgarinitiativ, och som 
även får bidra till diskussionsforumet.
Efter offentliggörandet av denna 
förordning ska kommissionen i tid ge ut 
en användarvägledning för att främja 
förståelsen av medborgarinitiativet.

Kostnaderna för att driva och underhålla 
samarbetsplattformen via internet ska 
belasta EU:s allmänna budget.

Kostnaderna för att driva och underhålla 
samarbetsplattformen via internet ska 
belasta EU:s allmänna budget.



PE635.375/ 12

SV

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra ett register 
tillgängligt på nätet (nedan kallat registret) 
som gör det möjligt för grupper av 
organisatörer att förvalta sitt initiativ under 
hela förfarandet. Registret ska innehålla en 
offentlig webbplats med information om 
medborgarinitiativet i allmänhet samt med 
särskilda initiativ och deras respektive 
status.

3. Kommissionen ska göra ett register 
offentligt tillgängligt på nätet (nedan kallat 
registret) som gör det möjligt för grupper 
av organisatörer att förvalta sitt initiativ 
under hela förfarandet. Registret ska 
innehålla en offentlig webbplats med 
tydlig, tillförlitlig och komplett 
information om medborgarinitiativet i 
allmänhet och om särskilda initiativ och 
deras respektive status, inbegripet antalet 
insamlade stödförklaringar och 
deklarerad finansiering i enlighet med 
vad som meddelats av grupperna av 
organisatörer. Kommissionen ska 
regelbundet uppdatera registret och 
registrera de uppgifter som lämnats av 
gruppen av organisatörer på ett väl synligt 
och lättillgängligt sätt.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter det att kommissionen har 
registrerat ett initiativ i enlighet med 
artikel 6 ska den tillhandahålla en 
översättning av innehållet i initiativet till 
unionens alla officiella språk för 
offentliggörande av det i registret och 
användning av det för insamling av 
stödförklaringar i enlighet med denna 
förordning. En grupp av organisatörer får 
dessutom tillhandahålla översättningar till 
unionens alla officiella språk av den bilaga 
som offentliggörs i registret samt, i 
förekommande fall, av det utkast till 
rättsakt som avses i bilaga II och som har 

4. Efter det att kommissionen har 
registrerat ett initiativ i enlighet med 
artikel 6 ska den tillhandahålla en 
översättning av innehållet i initiativet till 
unionens alla officiella språk för 
offentliggörande av det i registret och 
användning av det för insamling av 
stödförklaringar i enlighet med denna 
förordning. En grupp av organisatörer får 
dessutom uppmana kommissionen att 
tillhandahålla och i registret offentliggöra 
en översättning till unionens alla officiella 
språk av bilagan, och, i förekommande fall, 
av det utkast till rättsakt som avses i 



PE635.375/ 13

SV

lämnats in i enlighet med artikel 6.2. bilaga II och som har lämnats in i enlighet 
med artikel 6.2, förutsatt att dessa 
översättningar ligger inom de gränser 
som anges i bilaga II. Alla översättningar 
som överskrider dessa gränser ska förbli 
organisatörsgruppens eget ansvar.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje medlemsstat ska inrätta en eller 
flera kontaktpunkter för att hjälpa grupper 
av organisatörer att upprätta ett 
medborgarinitiativ genom att ge 
information och stöd.

6. Varje medlemsstat ska inrätta en eller 
flera digitala och fysiskt ändamålsenliga 
kontaktpunkter för medborgarinitiativ, för 
att hjälpa grupper av organisatörer att 
upprätta ett medborgarinitiativ genom att 
ge praktisk och juridisk information, 
rådgivning och stöd. Varje medlemsstat 
och kommissionen ska säkerställa att 
kontaktpunkterna nära samarbetar med 
relevanta avdelningar inom 
kommissionen och dess representationer i 
medlemsstaterna. Rådgivningen ska 
omfatta information om bildande av en 
juridisk person i enlighet med en 
medlemsstats nationella rätt, i enlighet 
med vad som avses i artikel 5.7. Hjälpen 
ska vara kostnadsfri och tillhandahållas i 
format som är tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning.
Medlemsstaterna ska uppmuntra de 
nationella, regionala och lokala 
myndigheterna att öka medvetenheten och 
sprida information till sina medborgare 
om medborgarinitiativet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Ett initiativ ska förberedas och ledas 
av en grupp om minst sju fysiska personer 
(nedan kallad grupp av organisatörer). 
Ledamöter av Europaparlamentet ska inte 
räknas när det gäller detta minimiantal.

1. Ett initiativ ska förberedas och ledas 
av en grupp fysiska personer (nedan kallad 
grupp av organisatörer), vars antal ska 
motsvara minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna. Ledamöter av 
Europaparlamentet och ledamöter av 
nationella parlament ska inte räknas när 
det gäller detta minimiantal.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Under den organisatoriska fas som 
föregår registrering av ett föreslaget 
medborgarinitiativ, får organisatörerna 
begära hjälp av kontaktpunkterna för 
medborgarinitiativ, Europa direkt eller 
kommissionens tjänsteenheter för 
medborgarinitiativ, som kostnadsfritt ska 
ge fullt stöd och vägledning och som, om 
möjligt, ska fungera som enda 
kontaktpunkter för att hänvisa 
organisatörerna till relevanta 
informationskällor och till tjänster som 
kan tillhandahålla särskild teknisk och 
juridisk rådgivning.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemmarna i gruppen av 
organisatörer ska vara unionsmedborgare, 
ha uppnått rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet och personer bosatta i 
minst sju olika medlemsstater.

2. Medlemmarna i gruppen av 
organisatörer ska vara unionsmedborgare, 
ha uppnått rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet och vara varaktigt 
bosatta i olika medlemsstater, så att minst 
en fjärdedel av medlemsstaterna är 
representerade.

Ändringsförslag 28
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Initiativet strider inte uppenbart mot 
unionens värden enligt artikel 2 i fördraget 
om Europeiska unionen.

e) Initiativet strider inte uppenbart mot 
unionens värden enligt artikel 2 i fördraget 
om Europeiska unionen eller mot de 
rättigheter som föreskrivs i EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta fall får gruppen av organisatörer 
antingen ändra initiativet så att hänsyn tas 
till kommissionens bedömning för att 
säkerställa att initiativet uppfyller det krav 
som fastställs i punkt 3 c eller behålla eller 
dra tillbaka det ursprungliga initiativet. 
Gruppen av organisatörer ska underrätta 
kommissionen om sitt val inom en månad 
efter det att den mottagit kommissionens 
bedömning och motivera det och ska, i 
förekommande fall, göra ändringar i den 
information som avses i bilaga II för att 
ersätta det ursprungliga initiativet.

I detta fall får gruppen av organisatörer 
antingen ändra initiativet så att hänsyn tas 
till kommissionens bedömning för att 
säkerställa att initiativet uppfyller det krav 
som fastställs i punkt 3 c eller behålla eller 
dra tillbaka det ursprungliga initiativet. 
Gruppen av organisatörer ska underrätta 
kommissionen om sitt val inom två 
månader efter det att den mottagit 
kommissionens bedömning och motivera 
det, och i förekommande fall göra 
ändringar i den information som avses i 
bilaga II för att ersätta det ursprungliga 
initiativet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den ska registrera initiativet delvis 
om en väsentlig del av initiativet, 
inbegripet dess huvudsakliga mål, inte 
uppenbart faller utanför kommissionens 
befogenhet att lägga fram ett förslag till 
unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

b) Den ska registrera initiativet delvis 
om en del av initiativet inte uppenbart 
faller utanför kommissionens befogenhet 
att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt 
för att genomföra fördragen.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om kommissionen nekar att 
registrera eller endast delvis registrerar ett 
initiativ i enlighet med punkt 4, ska den 
informera gruppen av organisatörer om 
skälen till detta beslut och om all rättslig 
och utomrättslig prövning som står till 
dess förfogande.

7. Om kommissionen nekar att 
registrera eller endast delvis registrerar ett 
initiativ i enlighet med punkt 4, ska den på 
ett detaljerat sätt informera gruppen av 
organisatörer om skälen till detta beslut, så 
att gruppen av organisatörer kan göra en 
detaljerad bedömning av orsakerna till 
kommissionens nekande, och av 
föreslagen rättslig grund eller rättsliga 
grunder. Bedömningen bör beakta 
informationen i den bilaga som avses i 
punkt 8 i bilaga II, om den finns 
tillgänglig. Alla beslut om nekad 
registrering eller om delvis registrering av 
ett initiativ ska offentliggöras på det 
europeiska medborgarinitiativets 
webbplats. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Vid tillämpning av denna artikel ska 
artikel 296 andra stycket i EUF-fördraget 
och artikel 41 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna särskilt beaktas.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla stödförklaringar ska samlas in inom 
en tidsperiod som inte överskrider tolv 
månader från och med det datum som 

Alla stödförklaringar ska samlas in inom 
en tidsperiod som inte överskrider tolv 
månader från och med det datum som 
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gruppen av organisatörer valt (nedan kallad 
insamlingsperioden), utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum 
får inte vara senare än tre månader efter 
registreringen av initiativet i enlighet med 
artikel 6.

gruppen av organisatörer valt (nedan kallad 
insamlingsperioden), utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum 
får inte vara senare än sex månader efter 
registreringen av initiativet i enlighet med 
artikel 6.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en grupp av organisatörer vill avsluta 
insamlingen av stödförklaringar före 
utgången av perioden på tolv månader 
efter början av insamlingsperioden, ska 
den underrätta kommissionen om det 
datum då insamlingsperioden ska upphöra.

Om en grupp av organisatörer under 
insamlingsperioden vill avsluta 
insamlingen av stödförklaringar före 
utgången av en period på tolv månader, 
ska den underrätta kommissionen om 
denna avsikt senast tio dagar före det 
datum då insamlingsperioden ska upphöra.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller insamling av 
stödförklaringar via internet ska 
kommissionen senast den 1 januari 2020 
inrätta och driva ett centralt system för 
insamling via internet i enlighet med 
kommissionens beslut (EU, Euratom) 
2015/46 av den 10 januari 2017.

När det gäller insamling av 
stödförklaringar via internet ska 
kommissionen senast den 1 januari 2020 
inrätta och driva ett centralt system för 
insamling via internet i enlighet med 
kommissionens beslut (EU, Euratom) 
2015/46 av den 10 januari 2017. Att 
använda detta system ska vara frivilligt 
och kostnadsfritt för alla organisatörer.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En grupp av organisatörer som 
använder andra certifierade system för 
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insamling via internet ska ha möjlighet att 
kostnadsfritt använda kommissionens 
servrar.
Om stödförklaringarna samlas in via 
internet ska de uppgifter som erhålls via 
systemet för insamling via internet lagras 
på Europeiska unionens territorium.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen tar emot ett giltigt 
initiativ där stödförklaringarna har samlats 
in och godkänts i enlighet med artiklarna 
8–12, ska den utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om detta i registret och 
överlämna initiativet till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

1. Om kommissionen tar emot ett giltigt 
initiativ där stödförklaringarna har samlats 
in och godkänts i enlighet med artiklarna 
8–12, ska den utan dröjsmål offentliggöra 
ett meddelande om detta i registret och 
överlämna initiativet till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, 
Regionkommittén och de nationella 
parlamenten.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom tre månader efter inlämningen av 
initiativet, ska gruppen av organisatörer 
ges tillfälle att lägga fram initiativet vid en 
offentlig utfrågning.

Inom tre månader efter inlämningen av 
initiativet, ska gruppen av organisatörer 
ges tillfälle att lägga fram initiativet vid en 
offentlig utfrågning i Europaparlamentet, 
för att försöka skapa en 
unionsomfattande offentlig debatt om det 
föreslagna initiativet. I debatten ska 
parter som företräder olika intressen 
medverka. 
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och Europaparlamentet ska 
tillsammans anordna den offentliga 
utfrågningen i Europaparlamentet. 
Företrädare för de andra institutionerna 
och unionens rådgivande organ samt 
berörda parter ska ges möjlighet att delta i 
utfrågningen.

Europaparlamentet ska anordna den 
offentliga utfrågningen i sina lokaler. 
Företrädare för rådet, kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén samt för 
unionens övriga institutioner och 
rådgivande organ, och företrädare för det 
civila samhället, arbetsmarknadens parter 
och andra berörda parter, däribland de 
nationella parlamenten, ska ges möjlighet 
att delta i utfrågningen. Utfrågningen ska 
webbstreamas och därefter vara 
tillgänglig för allmänheten på 
medborgarinitiativets webbplats. 

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utfrågningen ska ta hänsyn till 
allmänintresset. Målet med utfrågningen 
är uteslutande att ge uttömmande 
information om ett initiativs innehåll och 
syften.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utfrågningen ska syfta till att ge gruppen 
av organisatörer ett forum där de kan 
presentera sitt initiativ genom att 
detaljerat beskriva dess syfte och de 
föreslagna konkreta 
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lagstiftningsrelaterade målen.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och Europaparlamentet ska 
säkerställa en balanserad representation 
mellan berörda allmänna och privata 
intressen.

För att skapa en inkluderande offentlig 
debatt om det föreslagna initiativet, ska 
Europaparlamentet säkerställa en 
balanserad representation mellan berörda 
parter, inklusive allmänna och privata 
intressen, och se till att unionens 
institutioner och rådgivande organ är 
företrädda.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vid utfrågningen 
vara företrädd på lämplig nivå.

3. Kommissionen och rådet ska vara 
företrädda på lämplig nivå vid 
utfrågningarna. Det ska garanteras att 
minst en ledamot av kommissionskollegiet 
ska närvara.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom en månad efter inlämningen av 
initiativet ska kommissionen ta emot 
gruppen av organisatörer på lämplig nivå 
för att i detalj låta dem förklara det ämne 
som tas upp i initiativet.

1. Inom en månad efter inlämningen av 
ett giltigt initiativ för vilket 
stödförklaringar har samlats in och 
godkänts i enlighet med artiklarna 8–12, 
ska kommissionen ta emot gruppen av 
organisatörer på lämplig nivå för att i detalj 
låta dem förklara syftet med initiativet.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom fem månader efter offentliggörandet 
av initiativet i enlighet med artikel 14.1 
och efter den offentliga utfrågning som 
avses i artikel 14.2 ska kommissionen i ett 
meddelande redogöra för sina juridiska och 
politiska slutsatser när det gäller initiativet, 
de åtgärder som den avser att vidta och, i 
förekommande fall, skälen för att vidta 
eller inte vidta åtgärder.

Inom sex månader efter offentliggörandet 
av initiativet i enlighet med artikel 14.1, 
och efter den offentliga utfrågning som 
avses i artikel 14.2, ska kommissionen i ett 
meddelande detaljerat redogöra för alla 
sina juridiska och politiska slutsatser när 
det gäller initiativet och de åtgärder som 
den avser att vidta, samt uttömmande och 
tydligt förklara skälen till att vidta eller 
inte vidta åtgärder, i enlighet med 
principen om god förvaltning. 

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen och gruppen av 
organisatörer får meddela undertecknarna 
om svaret på initiativet i enlighet med 
artikel 17.2 och 17.3.

3. Kommissionen och gruppen av 
organisatörer ska informera 
undertecknarna om svaret på initiativet i 
enlighet med artikel 17.2 och 17.3, om 
sådan information har samlats in.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om medborgarinitiativet röner 
framgång i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 15.2 i denna förordning och om 
så föreslås i meddelandet, ska 
kommissionen senast 12 månader efter 
initiativets offentliggörande förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag 
till rättsakt som svar på initiativet. Vid 
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tillämpning av denna artikel ska 
artikel 296 andra stycket i EUF-fördraget 
och artikel 41 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna särskilt beaktas. 
Kommissionen ska hålla gruppen av 
organisatörer uppdaterad om sin 
verksamhet med koppling till initiativet 
och om hur medborgarinitiativet 
utvecklas efter det att kommissionen 
meddelat sitt beslut om det.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Europaparlamentets uppföljning av 
framgångsrika medborgarinitiativ

Efter den period på 12 månader som avses 
i artikel 15.2 ska Europaparlamentet 
utvärdera de åtgärder som kommissionen 
vidtagit för att följa upp sitt meddelande 
om medborgarinitiativet. Framför allt kan 
parlamentet hålla en plenardebatt om 
ärendet, i enlighet med sin arbetsordning.
Sådana debatter kan avslutas med 
antagande av ett resolutionsförslag. Om 
kommissionen inte lägger fram ett förslag 
till rättsakt kan Europaparlamentet 
besluta att utöva sin rättighet enligt 
artikel 225 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gruppen av organisatörer ska för 
offentliggörande i registret och, i 
förekommande fall, på sin 

Gruppen av organisatörer ska för 
offentliggörande i registret och, i 
förekommande fall, på sin 
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kampanjwebbplats, tillhandahålla 
information om de stöd- och 
finansieringskällor för initiativet som 
överstiger 500 euro per sponsor.

kampanjwebbplats, tillhandahålla tydlig, 
tillförlitlig och omfattande information om 
de stöd- och finansieringskällor för 
initiativet som överstiger 500 euro per 
sponsor. Sponsorer och motsvarande 
belopp ska vara tydligt identifierbara.
Gruppen av organisatörer ska också 
meddela namnen på de organisationer 
som bistår den på frivillig basis, när 
sådant stöd inte är ekonomiskt 
kvantifierbart.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha rätt att utföra 
stickprovskontroller av den information 
som lämnas avseende källorna till stöd 
och finansiering, att utvärdera kvaliteten 
på de uppgifter som lämnats och att 
begära ytterligare klargöranden från 
grupperna av organisatörer. Sådana 
kontroller ska syfta till att säkerställa 
insyn i finansiering och annat stöd till 
grupper av organisatörer, och ska 
genomföras på ett effektivt, opartiskt och 
proportionerligt sätt. 
Källor till stöd och finansiering avser 
varje erbjudande om finansiella medel 
eller om kredit, varje erbjudande in 
natura, tillhandahållande under 
marknadsvärdet av varor, tjänster 
(inbegripet lån och tillhandahållande av 
personal) eller byggentreprenader, 
och/eller någon annan transaktion som 
erbjuder en ekonomisk fördel, med 
undantag för stöd som ges på frivillig 
grund av enskilda personer.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
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Artikel 16 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska säkerställa full insyn 
när det gäller information om 
finansiering och sponsring genom 
kvalitetskontroller, varningar och 
klagomålssystem, för att se till att den 
information om finansiering och 
sponsring som tillhandahållits av 
organisatörerna av medborgarinitiativet 
är korrekt.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stödja organiserandet av 
medborgarinitiativ ska ett årligt anslag 
tilldelas i EU:s budget.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska öka allmänhetens 
medvetenhet om medborgarinitiativet 
genom kommunikationsverksamhet och 
informationskampanjer och på så sätt 
bidra till att främja medborgarnas aktiva 
deltagande i unionens politiska liv.

1. Kommissionen, Europaparlamentet, 
rådet och medlemsstaterna ska öka 
allmänhetens medvetenhet om 
medborgarinitiativets existens, mål och 
funktionssätt genom 
kommunikationsverksamhet och 
informations- och reklamkampanjer. I 
detta arbete ska kommissionen bland 
annat använda digitala plattformar, 
sociala medier och digital teknik för att nå 
ut och engagera allmänheten.

Ändringsförslag 54
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om undertecknaren ger sitt samtycke får 
en grupp av organisatörer eller 
kommissionen samla in hans eller hennes 
e-postadress för kommunikations- och 
informationsverksamhet avseende det 
berörda initiativet.

Om undertecknaren ger sitt uttryckliga 
samtycke får en grupp av organisatörer 
eller kommissionen samla in hans eller 
hennes e-postadress för kommunikations- 
och informationsverksamhet avseende det 
berörda initiativet.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska också aktivt 
informera om medborgarinitiativet och 
dess användning i samband med andra 
åtgärder som utformas för att öka 
medborgarnas delaktighet i unionens 
verksamhet, samt i samband med 
främjandet av unionsmedborgarskapet 
och medborgarnas rättigheter och i 
kommunikationen om verksamheten i 
programmet ”Ett Europa för 
medborgarna”.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Vid behandlingen av 
personuppgifter enligt denna förordning 
ska gruppen av organisatörer av ett 
medborgarinitiativ, eller, om så är 
tillämpligt, den rättsliga enhet som de har 
skapat, och medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, följa förordning (EU) 
2016/679.
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Gruppen av organisatörer eller, i 
tillämpliga fall, den rättsliga enhet som 
gruppen skapat, ska se till att 
personuppgifter som samlas in för ett 
medborgarinitiativ inte används för något 
annat syfte än att uttrycka stöd för detta 
initiativ.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet se över hur 
medborgarinitiativet fungerar och lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet och 
rådet om hur denna förordning tillämpas 
senast fem år från och med dagen för dess 
ikraftträdande och vart femte år därefter. 
Rapporten ska offentliggöras.

Kommissionen ska regelbundet se över hur 
medborgarinitiativet fungerar och lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet och 
rådet om hur denna förordning tillämpas 
senast tre år från och med dagen för dess 
ikraftträdande och vart tredje år därefter. 
Rapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehåll i det initiativ som 
kommissionen uppmanas lägga fram ett 
förslag om (högst 1000 tecken).

2. Innehåll i det initiativ som 
kommissionen uppmanas lägga fram ett 
förslag om (högst 1200 tecken, mellanslag 
ej inräknade; justerat medelvärde per 
språk).
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förutsatt att innehållet i en bilaga består 
av färre än 5 000 tecken (justerat 
medelvärde per språk) får gruppen av 
organisatörer uppmana kommissionen att 
översätta bilagan till unionens alla 
officiella språk.


