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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4a. Dessa regler får inte på annat sätt 
hindra eller begränsa en ledamots 
utövande av sitt mandat, politisk 
verksamhet eller annan verksamhet i 
förbindelse härmed.
(Ska införas före punkt 5 i artikel 11a (ny) 
om ändringsförslag 20 antas.)
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8. Om kommissionen, i fall där ett 
framgångsrikt medborgarinitiativ ingetts 
till den i enlighet med artikel 9 
i förordning (EU) nr 211/2011, underlåter 
att lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
medborgarinitiativet inom tolv månader 
efter utfärdandet av ett positivt yttrande 
över det och efter att i ett meddelande ha 
angett de åtgärder som den avser att vidta, 
får det utskott som är ansvarigt för ämnet i 
samråd med organisatörerna av 
medborgarinitiativet anordna en utfrågning 
och vid behov inleda det förfarande som 
fastställs i artikel 46 i arbetsordningen 
i syfte att utöva parlamentets rätt att 
anmoda kommissionen att lägga fram ett 
lämpligt förslag

8. Till följd av ett 
kommissionsmeddelande med rättsliga 
och politiska slutsatser avseende ett 
specifikt medborgarinitiativ ska 
parlamentet bedöma de åtgärder som 
kommissionen har vidtagit med anledning 
av meddelandet i fråga. Om 
kommissionen underlåter att lägga fram ett 
lämpligt förslag om medborgarinitiativet 
får det utskott som är ansvarigt för ämnet i 
samråd med organisatörerna av 
medborgarinitiativet anordna en 
utfrågning. Parlamentet får också fatta 
beslut om huruvida det ska hållas en 
debatt i kammaren och huruvida debatten 
ska avslutas med att en resolution antas. 
Det förfarande som anges i artikel 211.7a 
ska tillämpas i tillämpliga delar. 
Parlamentet får också besluta att utöva 
sin rätt enligt artikel 225 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
därmed aktivera det förfarande som 
fastställs i artikel 46.
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